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ZSRR panowanie niemieckie rozciàgn´∏o si´ na ca∏y obszar przedwo-
jennej Polski. Zachodnia cz´Êç ziem polskich, Suwalszczyzna oraz
(od 1941 r.) Bia∏ostocczyzna zosta∏y wcielone bezpoÊrednio do Nie-
miec. Centralna Polska i (od 1941 r.) Galicja Wschodnia wesz∏y
w sk∏ad Generalnego Gubernatorstwa (zwanego potocznie Generalnà
Gubernià) – okupacyjnego tworu ze stolicà w Krakowie. Pozosta∏a
cz´Êç Kresów dosta∏a si´ w 1941 r. pod niemiecki zarzàd zaj´tych
ziem radzieckich.

Tereny w∏àczone do Niemiec przeznaczono do natychmiastowej ger-
manizacji, natomiast Generalna Gubernia mia∏a pe∏niç funkcj´ bez-
wzgl´dnie wyzyskiwanej kolonii niemieckiej. Zgodnie z za∏o˝eniami
nazistowskiej polityki wobec S∏owian (por. rozdz. 67) od pierwszych
dni okupacji hitlerowcy dokonywali aresztowaƒ i mordowali przed-
stawicieli polskich elit: dzia∏aczy politycznych i spo∏ecznych, inteli-
gencji, artystów, a nawet sportowców. Wkrótce mapa Polski pokry∏a
si´ miejscami kaêni – takimi jak pomorska PiaÊnica, gdzie rozstrzela-
no 10–12 tys. Polaków, czy Palmiry pod Warszawà, w których zgin´-
∏o ponad 1700 osób. W celu zastraszenia ludnoÊci lub z zemsty za
niepos∏uszeƒstwo hitlerowcy mordowali ca∏e wsie, grupy zatrzyma-
nych wczeÊniej zak∏adników albo schwytanych przypadkowych ludzi.
Setki tysi´cy Polaków trafi∏o (cz´sto w wyniku ∏apanek) do obozów
koncentracyjnych i wi´zieƒ gestapo, którego funkcjonariusze dopusz-

Polscy wi´êniowie prowadzeni
przez hitlerowców na miejsce eg-
zekucji w Palmirach w Puszczy
Kampinoskiej. W okolicy tej roz-
strzelano wielu przedstawicieli pol-
skich elit, aresztowanych w ra-
mach akcji „A–B”, wymierzonej
g∏ównie w inteligencj´. W Palmi-
rach zamordowani zostali m.in.:
z∏oty medalista olimpijski Janusz
Kusociƒski, marsza∏ek sejmu Maciej
Rataj, pose∏ socjalistyczny Mieczy-
s∏aw Niedzia∏kowski oraz poeta
i malarz Witold Hulewicz.

Ziemie II Rzeczpospolitej pod oku-
pacjà niemieckà i sowieckà.
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