
Tekst źródłowy nr 1

Notatka wraz z pismem przewodnim SS-Sturmbannführera Rolfa-Heinza Höppnera1 do Adolfa 
Eichmanna2 w sprawie rozwiązania „kwestii żydowskiej” (Poznań, 16 lipca 1941 roku)

Do
Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy
Urząd IV B 4
Na ręce SS-Obersturmbannführera Eichmanna
Berlin

Kochany kolego Eichmann!

W załączeniu przesyłam notatkę urzędową, w której zawarte są różne rozmowy z tutejszego urzędu Namiestnictwa Rzeszy. Byłbym Panu wdzięcz-
ny za zajęcie przy tej okazji stanowiska. Rzeczy te brzmią częściowo fantastycznie, jednak według mego zdania nadawałyby się całkowicie do 
przeprowadzenia.

 SS-Sturmbannführer

Notatka urzędowa

Dot.: Rozwiązanie kwestii żydowskiej

Podczas rozmów w urzędzie Namiestnictwa Rzeszy, poruszano ze strony różnych urzędów zagadnienie rozwiązania kwestii żydowskiej w Okręgu 
Rzeszy Kraj Warty. Proponuje się tam następujące rozwiązanie:

1 Rolf-Heinz Höppner był kierownikiem jednostki SD w Poznaniu. 
2 Adolf Eichmann (1906–1962) – członek SS, wysoki urzędnik państwowy, kierownik referatu spraw żydowskich w RSHA. Odpowiedzialny za realizację „ostatecznego 

rozwiązania”. W styczniu 1942 r. zorganizował konferencję w Wannsee pod Berlinem, na której Reinhard Heinrich oficjalnie powierzył mu sprawę „ostatecznego rozwiązania”.
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1. Wszyscy Żydzi z Okręgu Warty zostaną zabrani do obozu dla 300 000 Żydów, który zostanie założony w formie baraków możliwie najbli-
żej magistrali węglowej i w którym znajdą pomieszczenie barakowe urządzenia dla zakładów gospodarczych, krawieckich, szewskich itp.
2. W tym obozie zostaną umieszczeni wszyscy Żydzi z Okręgu Warty. Zdolni do pracy Żydzi mogą być stosownie do potrzeb grupowani 
w kolumny robocze i zabierani z obozu.
3. Tego rodzaju obóz, według zdania SS-Brigadenführera Alberta, można będzie dozorować znacznie mniejszymi siłami, aniżeli ma to 
dotychczas miejsce. Poza tym niebezpieczeństwo zarazy, które jeszcze istnieje dla okolicznej ludności w Łodzi i w innych gettach może 
być ograniczone do minimum. 
4. Istnieje niebezpieczeństwo, że tej zimy nie będzie można wyżywić wszystkich Żydów. Należy poważnie zastanowić się, czy nie byłoby 
najbardziej humanitarnym rozwiązaniem, aby Żydów, jeśli są niezdolni do pracy, wykończyć jakimś szybko działającym środkiem. W każ-
dym razie byłoby to o wiele przyjemniejsze, aniżeli pozwolić im zginąć z głodu.
5. Poza tym wysunięto propozycję sterylizowania w tym obozie wszystkich Żydówek, od których można jeszcze oczekiwać dzieci, aby 
przez to faktycznie z tą generacją problem żydowski został rozwiązany bez reszty.

Namiestnik Rzeszy dotychczas jeszcze nie wypowiedział się w tej sprawie. Odnosi się wrażenie, że Prezes Rejencji [Łódzkiej] Übenhör nie życzy 
sobie, aby zginęło getto w Łodzi, ponieważ wydaje się całkiem dobrze na nim zarabia. Jako przykład, jak można na Żydach zarabiać podano 
mi, że Ministerstwo Pracy Rzeszy płaci ze specjalnego konta za każdego skierowanego do pracy Żyda 6 RM, ale Żyd kosztuje tylko 80 fenigów.

  SS-Sturmbannführer

  [podpis]

Wybór źródeł do nauczania o Zagładzie Żydów, wybór i oprac. pod kier. Aliny Skibińskiej i Roberta Szuchty, Warszawa 2010, s. 216–217.
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