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andrzej matuszewicz 
dyrektor muzeum regionalnego w siedlcach 

Przedmowa

Z satysfakcją należy odnotować, że od kilku lat w muzeum Walki i mę-
czeństwa realizowana jest wieloraka działalność merytoryczna.

Wcześniej było to niemożliwe, ponieważ nie istniała niezbędna infra-
struktura. nowy budynek muzeum wraz z ekspozycją i salą konferencyj-
ną, stworzył taką możliwość. bardzo poważnym wydarzeniem była pierw-
sza konferencja naukowa w 2011 roku – „Co wiemy o Treblince? stan badań”.

Jej ranga polegała na uczestnictwie referentów z różnych ośrodków 
naukowych z Polski, a także z Wielkiej brytanii i niemiec. były to ambit-
ne i interesujące prezentacje. Wystąpienia te przyczyniły się do przeglądu 
i uporządkowania stanu wiedzy o Treblince, a tym samym swoistego pod-
sumowania rozproszonych faktów. 

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, w 2014 roku odbyła się druga kon-
ferencja naukowa „Treblinka – historia i pamięć”. Podobnie jak w 2011 roku, 
również i tę ostatnią konferencję wieńczy wydawnictwo. Z przyjemnością 
przekazujemy Czytelnikom publikację, obrazującą tematykę obrad. różno-
rodność zaprezentowanych przez autorów zagadnień czyni ją szczególnie 
interesującą i godną polecenia. Wspomniane wystąpienia pomimo odmien-
ności przedstawionych zagadnień łączy, jak się wydaje, pewne wspólne 
ukierunkowanie. Jest nim socjologiczne i nacechowane refleksją podejście.

Dzięki takiemu walorowi, publikacja posiada wartość edukacyjną. 
Zawiera ona materiał poznawczy, któremu towarzyszy głęboki namysł, 
bowiem sama wiedza bez poważnej refleksji jest nie w pełni wartościowa.
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Preface

it needs to be noted with satisfaction that over the past few years a range 
of substantive activities has been conducted at the museum of Fight and 
martyrdom in Treblinka.

it has not been possible before due to the lack of essential facilities. 
The new museum building together with the exposition and the conference 
room created such opportunity. The first conference, in 2011, "What do We 
know about Treblinka? The Current state of research" was a very impor-
tant event. 

its high rank was attained by the participation of speakers from various 
Polish as well as british and German research centres. They gave ambitious 
and interesting presentations which contributed to reviewing the current 
state of knowledge concerning Treblinka. 

in 2014, due to the earlier announcement, the second conference, "Tre-
blinka – History and memory," was organized. similarly to the one in 2011, 
also the latest conference has been crowned by the publication of conferen-
ce proceedings. With pleasure, we are handing over the book which gives 
an account of the conference subjects to the reader. The diversity of pre-
sented topics makes it particularly noteworthy and highly recommenda-
ble. The papers, despite the multiplicity of presented topics are linked, as it 
may seem, by a common approach. it is a sociological and reflective appro-
ach characterised by an attitude of reflectiveness. 

Thanks to that the publication has also an educational value. it contains 
research material combined with profound thought as the knowledge alo-
ne, without serious reflection is not fully valuable. 



edward kopówka
kierownik muzeum Walki i męczeństwa w Treblince

Wprowadzenie

Druga konferencja w muzeum Walki i męczeństwa w Treblince pt. „Tre-
blinka – historia i pamięć” miała przynieść podsumowanie ogólnej wiedzy 
o tym tragicznym miejscu i zaprezentować różne przedsięwzięcia literackie 
i pedagogiczne, których celem jest pamięć o tym, co się tu wydarzyło w cza-
sie ii wojny światowej. od konferencji do wydania publikacji minął rok. 
W tym czasie bardzo dużo działo się w muzeum zarówno pod względem 
logistycznym, jak i naukowym. Wszedłem w posiadanie bardzo ciekawych 
materiałów dotyczących Treblinki, które uznałem za warte włączenia do 
tego tomu, by jak najszybciej znalazły się w naukowym obiegu. Publikacja 
jest więc podzielona na dwie części, pierwsza zawiera teksty wygłoszone na 
konferencji, druga – dodatkowe artykuły o Treblince. Uzupełniające mate-
riały znalazły się w aneksach.

opracowanie charakteryzuje się różnorodnością w podejmowaniu 
tematu, poczynając od historycznych informacji, poprzez literackie odnie-
sienia, aż do badań archeologicznych i geodezyjnych. artykuły te wzbo-
gacają naszą wiedzę, ale też zawierają pytania, na które musimy odpowie-
dzieć, przeprowadzając kolejne badania. bo choć minęło przeszło 70 lat od 
niemieckich nazistowskich zbrodni dokonanych w Treblince, to badania 
należy kontynuować, by dać świadectwo prawdzie. Świadkowie tych zbrod-
ni odchodzą bezpowrotnie i tylko ich relacje oraz nieliczne pozostałości 
po obozach, będą świadczyć o tym, co tu się wydarzyło. Troska o zacho-
wanie autentycznej pamięci jest szczególnie ważna ze względu na nasilają-
ce się ostatnio zjawisko wykorzystywania historii do bieżącej polityki oraz 
to, że przeróżne, kreowane wydarzenia uzasadnia się wybiórczo faktami 
z przeszłości.

konferencji towarzyszyło otwarcie wystawy „Przejście”, której autor-
kami były: agnieszka Wróbel, sabina anna niedbała, magda Giza i  mag-
dalena Dudek. Tytuł wystawy nawiązuje do drogi, jaką musiała pokonać 
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wewnętrznie każda z malarek. szlak ten wiódł od momentu pierwszej 
wizyty w tym miejscu po czas, kiedy powstały obrazy.

Z najnowszych zamierzeń dotyczących Treblinki istotny wydaje się plan 
upamiętnienia terenu dawnej stacji kolejowej w Treblince, na którą przyby-
wały transporty z deportowanymi Żydami. od tego miejsca rozpoczynał się 
„właściwy cykl” zagłady. Transport dzielony był na 3 części po 20 wagonów, 
które następnie wpychano na rampę obozową. była to ostatnia droga ludzi, 
ostatecznie mordowanych w komorach gazowych.

W 2015 r. wybudowano nową drogę Treblinka–kosów lacki. Przebiega 
ona po dawnym torze kolejowym, prowadzącym do obozu zagłady. mWim 
zamierza przejąć część terenu po dawnej stacji kolejowej w Treblince, znaj-
dującej się 6 km od obozu, by upamiętnić to miejsce. niezależnie od naszej 
inicjatywy, pozostają również inne instytucje (społeczne, zagraniczne), 
które również chcą upamiętnić to szczególne miejsce. Chcielibyśmy jednak 
zjednoczyć siły i wybudować wspólny zespół memoratywny, w skład które-
go wchodziłby pomnik, tablice informacyjne, parking (umożliwiający bez-
pieczne zatrzymywanie się i poruszanie przy ruchliwej trasie). konsultacje 
w tej sprawie trwają i mam nadzieję, że w najbliższym czasie przejdziemy 
już do realizacji. Upamiętnienie to ma ukazać w jaki sposób byli transpor-
towani Żydzi do obozu oraz przygotować zwiedzających do wejścia na teren 
poobozowy.   

Wyrażam podziękowanie wszystkim autorom, którzy podjęli trud przy-
gotowania artykułów i z serca dziękuję za życzliwość i cierpliwość.

 introduction 

The second conference at the museum of Fight and martyrdom in Treblin-
ka, titled "Treblinka – History and memory" was going to bring a summary 
of general knowledge of this tragic place and to present various projects, 
literary and pedagogic, whose aim is to preserve memory of what happened 
here during the second World War. However, from the conference to issu-
ing the publication a year has passed. During this time a lot has happened 
in the museum, both logistically and scientifically. i came into possession 
of some very interesting materials concerning Treblinka which i found 
worth including in this volume so they could be in the scientific circulation 
as soon as possible. Therefore, the publication is divided into two parts: the 
former contains texts presented at the conference, the latter is its comple-
ment.
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The study is characterized by diversity in presenting the subject, from 
historical information, through literary references, to archaeological rese-
arch and surveying. not only these papers enrich our knowledge, they also 
ask questions that must be answered by conducting further studies. even 
though it has been over 70 years since the nazi German crimes committed 
in Treblinka, the research should be conducted to bear witness to the truth. 
Witnesses of these crimes are going away forever, and only their accounts 
and few remains of the camps will testify what happened here. The con-
cern to preserve the authentic memory is particularly important due to the 
recently increasing phenomenon of using history for current political issu-
es, while various false affairs are justified by selectively chosen facts con-
cerning the past.

The conference was accompanied by opening of the exhibition "Przej-
ście [Transformation]" whose authors are: agnieszka Wróbel, sabina anna 
niedbała, magda Giza and magdalena Dudek. The title of the exhibition 
refers to the road each of painters had to travel inside herself. This route 
led from the first visit to this place until the time when the paintings were 
created.

From the latest plans regarding Treblinka the idea of commemora-
ting the site of the former railway station in Treblinka, where transports 
of deported Jews were arriving, seems to be of great importance. it is here 
where „the real cycle” of destruction would start. a transport was divided 
into 3 parts, each of 20 carriages, which then were pushed up on the cam-
p’s ramp. it was the last route of the people who were ultimately murdered 
in gas chambers.

in 2015 a new Treblinka-kosów lacki road was built. it runs along the 
former railway track leading to the Death Camp. The museum intends to 
take over part of the area of the former railway station in Treblinka, located 
6 kilometres from the camp to commemorate the place. regardless of our 
initiative, there are also other institutions (social, foreign), which also want 
to commemorate this special site. We would like to join forces and build a 
joint commemoration complex, which would include a monument, infor-
mation boards, and a car park (to make a stop and move around near a busy 
road safely). Consultations regarding this issue are under way and i hope 
that soon we start carrying out the project. This commemoration aims to 
show show how Jews were transported to the camp and to prepare the visi-
tors for entering into the area of the former camp.

i would like to thank all the authors who have taken pains to prepare 
their papers as well as to thank from the bottom of my heart for their kind-
ness and patience.





Część i

Part i

referaty wygłoszone podczas ii konferencji naukowej 
w muzeum Walki i męczeństwa w Treblince

5 września 2014 roku 
w 50. rocznicę upamiętnienia miejsca Pamięci 

i 70. rocznicę likwidacji karnego obozu Pracy w Treblince

Papers Presented at the 2nd scientific Conference 
Held at the museum of Fight and martyrdom in Treblinka 

on september 5, 2014
on the 50th anniversary of Commemorating 

of the Commemoration site
and on the 70th anniversary of the liquidation 

of the Penal labour Camp in Treblinka





Wiesław Wysok 
Państwowe muzeum na majdanku

refleksje na kanwie pytania: 
po co współczesny człowiek ma przyjeżdżać 

do takich miejsc jak treblinka?

Pytanie, jakie postawili mi organizatorzy konferencji: „po co współczesny 
człowiek ma przyjeżdżać do takich miejsc jak Treblinka?” skłaniać może 
do wielu przemyśleń związanych z rozumieniem i znaczeniem byłych obo-
zów nazistowskich jako bardzo istotnych podmiotów przekształcającej 
się na naszych oczach kultury historycznej, również tej związanej z dzie-
dzictwem ii wojny światowej. Zmiany w tym obszarze wpływają także na 
sposób percepcji i doświadczania przeszłości oraz modyfikację tożsamości 
historycznej w obrębie postnowoczesnego społeczeństwa. muzea – tereny 
po dawnych niemieckich obozach są bowiem nie tylko cmentarzami, miej-
scami zbrodni, cierpienia i traumy, depozytariuszami pamięci kolektyw-
nej czy przejawami jej materializacji, lecz także przestrzeniami formowa-
nia świadomości historycznej, przeżywania i przyswajania historii przez 
współczesnych ludzi1.

Punktem odniesienia dla moich rozważań będzie więc zarówno współ-
czesna kultura historyczna, jej przeobrażenia i nowe wyróżniki, jak i współ-
czesny człowiek postrzegający muzea upamiętnienia, ich funkcje i zada-
nia z wielu perspektyw. odwiedza on bowiem poobozowe miejsca pamięci, 
kierując się różnymi motywami i występuje w dowolnych, wybieranych 
przez siebie rolach, np.: biernego widza, turysty poszukującego wrażeń, 
artysty, dyplomaty, polityka, działacza praw człowieka, konsumenta wie-
dzy, potomka ofiar, pielgrzyma, nauczyciela i uczącego się, a może konte-
statora lub (współ)twórcy tejże kultury – żeby wymienić kilka najważniej-
szych z nich.

odwołując się do popularnej dzisiaj w Polsce koncepcji „miejsc pamięci” 

1. T. kranz, Muzea w byłych obozach w Polsce jako forma instytucjonalizacji pamięci, 
„Łambinowicki rocznik muzealny” 2003, t. 26, s. 9–22.
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(lieux de memoire)2 francuskiego badacza Pierre’a nory, który interpretuje je 
jako materialne i symboliczne przestrzenie wspominania, powstające dzię-
ki interakcji między pamięcią a historią, można zauważyć, że Treblinka 
skupia na sobie uwagę z jednej strony jako rzeczywiste miejsce historycz-
ne, gdzie dokonano niewyobrażalnego, przemysłowego mordu na setkach 
tysięcy Żydów i romów europejskich, z drugiej zaś, z uwagi na nieistnienie 
budynków i reliktów obozowych, przede wszystkim jako miejsce – znak, 
strefa spotkania i dialogu ze śladami, wizjami oraz wieloma znaczeniami 
minionych wydarzeń. odwiedzane realne miejsce pamięci, tożsame z kon-
kretną historią badaną w oparciu o źródła historyczne, łączy się z jego 
metaforycznym rozumieniem, pełnym przesłań, konotacji, wartości oraz 
intencji. Te dwie perspektywy mogą sprzyjać wywołaniu u odwiedzających 
Treblinkę mnogości odczuć i reakcji, uruchomić wyobrażenia wpływające 
na przeżywanie i przyswajanie pojawiających się obrazów przeszłości.

Pomniki i muzea upamiętnienia usytuowane na terenach dawnych 
niemieckich obozów to miejsca, w których konstruowane są różne kate-
gorie i formy prezentacji historii. Utrwalają one publiczną pamięć o ofia-
rach Holokaustu zgodnie z określoną wizją wydarzeń; są produktem 
danego czasu i okoliczności oraz historycznego i politycznego kontek-
stu3. ich materialny wygląd poddany został przez powojenne dekady zna-
czącej transformacji4, a proces zmian dotyczył także sposobów wspomi-
nania i upamiętniania ofiar oraz treści przekazu muzealnego. Fakt ten 
czyni z miejsc pamięci obszar nowych interpretacji, poszukiwań kultu-
rowych i awangardowych form ekspresji oraz prezentowania niedostrze-
ganych, usuniętych, niedocenianych lub zapomnianych wcześniej warstw 

2. P. nora, Między pamięcią i historią: Les lieux de Mémoire, [w:] Tytuł roboczy: archi-
wum, t. 2, s. 2–12, http:www.marysialewandowska.com/wp-content/uploads/2009/08/
archiwum-no2-c2-sprd.pdf (dostęp: 30 iV 2014). inni badacze, jak Hagen schulze i etien-
ne François, precyzując termin „miejsca pamięci”, podkreślają, że „mogą mieć charakter 
zarówno materialny, jak też niematerialny; należą do nich i realne, i mityczne postacie 
i zdarzenia, budynki i pomniki, instytucje i pojęcia, książki i dzieła sztuki – posługując 
się językiem współczesnym, można by mówić o »ikonach«. […] „miejsce” rozumiemy więc 
jako metaforę, jako topos w dosłownym znaczeniu tego słowa. […] Chodzi o długotrwa-
łe, konstytutywne dla wielu pokoleń punkty krystalizacyjne pamięci zbiorowej i tożsamo-
ści, które stanowią część społecznych, kulturowych i politycznych zwyczajów, zmieniają 
się w zależności od tego, jak zmienia się ich postrzeganie, przyswajanie, używanie i trans-
ponowanie”. Cyt za: Polsko-niemieckie miejsca pamięci, red. r. Traba, H. Henning Hahn, 
współpraca m. Górny, k. kończal, t. 3, Warszawa 2012, s. 10.

3. Zob. J. e. Young, Die Zeitgeschichte der Gedenkstätten und Denkmäler des Holocaust, 
[w:] tenże (red.), Mahnmale des Holocaust. Motive, Rituale und Stätten des Gedenkens, 
münchen 1994, s. 19–40.

4. Die Transformation der Lager. Annäherungen an die Orte nationalsozialistischer Ver-
brechen, red. a. klein, k. stoll, a. Wienert, bielefeld 2011.
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i aspektów minionej rzeczywistości5. To, co z przeszłości istnieje – nawet 
fragmentarycznie jako materialna czy, jak w Treblince, artystycznie wykre-
owana przestrzeń wspominania – pełni ważne funkcje społeczne, kultu-
rowe i poznawcze; wymaga wyjaśnień, staje się elementem procesu usta-
lania znaczeń przeszłości. Zwraca się w coraz większym stopniu w stronę 
enklaw symbolicznych, będących podstawą nowych tożsamości oraz dys-
kursu o współczesności wyrastającej z przeszłości.

Powstaje jednak zasadnicze pytanie: w jaki sposób takie konkretne 
miejsce, jak były obóz zagłady w Treblince, przemawiające równolegle języ-
kiem metafor, może pojmować i odczytywać człowiek kształtowany przez 
współczesną mu kulturę historyczną? Uogólniając, można powiedzieć, że 
ta kultura postrzega przeszłość w inny niż dotychczas, bo niekonwencjo-
nalny sposób. Zasadniczą jej cechą są takie zjawiska, jak w izua l izac ja 
i  teat ra l izac ja , „które w o wiele większym stopniu niż dawniejsze formy 
obcowania z przeszłością, uwypuklają przestrzenny charakter współcze-
snej kultury”6. andrzej szpociński zauważa w tej kwestii, że teatralizacja 
przejawia się wzrostem znaczenia różnego rodzaju happeningów i dzia-
łań performatywnych, natomiast fenomen wizualizacji kultury historycz-
nej rozumie jako dominację wrażeń wzrokowych w procesach transmisji 
i percepcji przeszłości7. Dominująca obecnie kultura widowiskowego even-
tu i uosabiające ją przedsięwzięcia o wielozmysłowym charakterze zmie-
niają w zasadniczy sposób również percepcję historii. można przyjąć, że 
dotychczasowa kultura historyczna miała charakter głównie intelektualny 
w tym znaczeniu, że „była to przeszłość zamknięta w legendach, opowia-
daniach, książkach – jednym słowem w znakach, które należało interpreto-
wać. Przeżywanie przeszłości w przeważającej mierze polegało dawniej na 
odczytywaniu znaczeń (wartości, idei, wzorów zachowań), których nosicie-
lami były wydarzenia, wytwory i postacie. Ten typ wrażliwości historycz-
nej, jeżeli nawet nie zanika zupełnie, ma poważnego konkurenta – prze-
żywanie przeszłości, w której pierwszoplanową rolę odgrywa nie intelekt, 
lecz zmysły”8. 

Poznawanie historii w tym ujęciu odbywa się zasadniczo nie przez kry-
tyczną pracę organiczną, lecz przez dostarczanie wrażeń estetycznych 
i wizualnych, wywoływanie afektywnych eksperiencji, a jego niejedynym, 
ale częstym zamysłem jest budowanie wyrazistej tożsamości grupowej, 

5. m. i. sacha, Buchenwald jako przestrzeń zmiennej komunikacji, [w:] Obóz-Muzeum. 
Trauma we współczesnym wystawiennictwie, red. m. Fabiszak, m. owsiński, kraków 2013, 
s. 171–192.

6. a. szpociński, Miejsca pamięci (lieux de memoire), „Teksty drugie”, nr 4/2008, 
s. 16–17.

7. Tamże, s. 17.
8. Tamże, s. 19.
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jedności narodowej oraz więzi i powinowactwa emocjonalnego między 
uczestnikami projektów upamiętniających historyczne wydarzenia, istot-
ne z punktu widzenia danej wspólnoty. Przykładem mogą być tutaj wizy-
ty współczesnej młodzieży izraelskiej w miejscach pamięci związanych 
z Zagładą. Głównym ich celem wychowawczym jest – jak to ujął były mini-
ster oświaty i kultury izraela icchak nawon –„udoskonalenie zrozumienia 
znaczenia istnienia izraela i wzmocnienie poczucia przynależności do nie-
go i narodu żydowskiego”9. również multimedialne, narracyjne muzeum 
Powstania Warszawskiego, pomijając kwestię formowania narodowej toż-
samości polskiej młodzieży, służy głównie nie tyle autoanalizie i krytyczne-
mu spojrzeniu na historyczne wydarzenia, co właśnie wzruszaniu i odczu-
waniu przeszłości, nasyceniu odwiedzającego emocjami i wrażeniami10.

nowy model uczestnictwa w kulturze historycznej przejawia się wzro-
stem zainteresowania inscenizacjami ważnych i mniej ważnych wyda-
rzeń z przeszłości. różne festiwale, wizualne przedstawienia przeszłości, 
gry planszowe, filmy, animacje komputerowe, projekty typu performance, 
etc  cieszą się obecnie dużą popularnością zarówno wśród młodzieży, jak 
i dorosłych. Zwolennicy tego podejścia twierdzą, że taki sposób przekazy-
wania wiedzy o przeszłości wywołuje zaciekawienie, jest bardziej przystęp-
ny niż np. często monotonne i mało skuteczne zajęcia w szkole; wskazu-
ją ponadto na wyczerpywanie się tradycyjnych strategii upamiętniających, 
na potrzebę poszukiwania nowych form i środków upamiętniania minio-
nej rzeczywistości, w tym miejsc traumatycznych11. natomiast przeciwni-
cy stawiają pod znakiem zapytania sens tego typu aktywności, podnosząc 
zarzut banalizacji przeszłości, komercjalizacji, powierzchownego interpre-
towania wydarzeń historycznych, a przede wszystkim braku przemyślanej 
dydaktyzacji tych przedsięwzięć, które w praktyce nabierają coraz bardziej 

9. e. sidi, Serdecznie witamy w Auschwitz, „Gazeta Wyborcza”, 8–9 lutego 2014 r., s. 21. 
W raporcie opublikowanym w 2011 r. na zlecenie izraelskiego ministerstwa oświaty, pod-
sumowującym dwudziestoletnie wyjazdy młodzieży izraelskiej do miejsc pamięci w Polsce 
(Ocena wycieczek młodzieży do Polski w roku 2009. Efekty poznawcze, emocjonalne i war-
tościowe. Wrzesień 2011, ministerstwo oświaty izraela, 2011 r.) stwierdza się, że cel ten 
został osiągnięty, a ocena wyników edukacyjnych związanych ze zwiedzaniem muzeów 
upamiętniających Zagładę koncentrowała się głównie na badaniu realizacji nacjonalistycz-
no-syjonistycznych celów, takich jak: „zacieśnienie więzi młodych izraelczyków z prze-
szłością żydowską, pogłębianie identyfikacji z losem narodu żydowskiego i wzmocnienie 
osobistego zaangażowania na rzecz ciągłości żydowskiego losu i istnienia suwerennego 
Państwa izraela”.

10. Por. a. Zabłocka-kos, Więcej intelektu, mniej emocji. W poszukiwaniu równowa-
gi narracji w muzeach historycznych w Polsce, „Herito”, 2013, nr 13, http://www.herito.pl/
archiwum-wydan/konflikty-pamieci [dostęp: 1 grudnia 2013].

11. Zob. k. Gieba, Formy podtrzymywania i konstruowania pamięci zbiorowej (Stalag 
VIII C Sagan), [w:] Obóz-Muzeum…, s. 115–128.
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rozrywkowego, turystycznego, a nie edukacyjnego charakteru i służą 
głównie zwiększaniu frekwencji12.

Współczesna kultura, przeważnie za sprawą upowszechniania się audio-
wizualnych środków przekazu i dominacji technologii, skupia uwagę na 
zdarzeniach dziejących się w danej chwili, fascynuje się ciągłymi zmiana-
mi i nowością. W rzeczywistości tego „wiecznego teraz” przeszłość i przy-
szłość wydają się nieistotne i niepasujące do codziennego życia. W opozycji 
do kulturowego prezentyzmu napotykamy jednak we współczesnej kultu-
rze także nową tendencję, którą cytowany już andrzej szpociński nazwał 
„uhistorycznieniem przestrzeni publicznej”13. Fascynację i zainteresowanie 
budzą w niej materialne pozostałości, takie jak stare mury, napisy, bru-
ki ulic, fragmenty zniszczonych cmentarzy i innych zapomnianych miejsc 
historycznych. Te „miejsca pamięci” otacza się opieką, zyskują one coraz 
bardziej na znaczeniu i wartości, a „wzbudzając przez samą swoją obecność 
poczucie dawności, trwania i przemijania, mogą stymulować jednocześnie 
emocje wynikające z poczucia więzi z tymi, którzy żyli tu kiedyś, którzy 
chodzi po tych samych brukach, dotykali tych samych klamek i drzwi, czy-
tali te same napisy, z ludźmi, których dawno już nie ma i o których nic wię-
cej nie wiemy”14.

również muzea upamiętniające ofiary nazizmu są częścią tej uhisto-
rycznionej sfery publicznej, a ich krajobraz historyczno-kulturowy utoż-
samiany jest zwykle z krajobrazem pamięci. Przechowują one ślady trau-
matycznych wydarzeń historycznych, wywołują pewne emocje i „skrywają 
przekonujące swym autentyzmem relikty minionego czasu”15. Jako fizycz-
ne i symboliczne przestrzenie historyczne konfrontowane są także z nowy-
mi wymogami w sferze form opowieści muzealnej i poszukują „atrak-
cyjnej” formuły komunikacji z odwiedzającymi w oparciu o wizualizację 
topografii miejsca i przekazu muzealnego. rozwiązania w tym zakresie, 
wychodząc naprzeciw potrzebom poznawczym, afektywnym i edukacyj-
nym odwiedzających, mają służyć uczytelnieniu i aktywizacji krajobrazu 
byłego obozu oraz refleksyjnemu zajmowaniu się historią16. Współczesny 
odwiedzający miejsca pamięci poszukuje tam bowiem przede wszystkim 

12. Zob. m. Herkt, Wizualizacja jako instrument prezentacji zagadnień historycznych 
na przykładzie działalności Centrum Turystyki Kulturowej Trakt, [w:] Toruńskie Spotka-
nia dydaktyczne IX. Wizualizacje historii, red. s. roszak, m. strzelecka, a. Wieczorek, 
Toruń 2012, s. 82.

13. a. szpociński, Miejsca pamięci (lieux de memoire)…, s. 17.
14. Tamże, s. 18–9.
15. n. H. Weber, H.-F. rathenow, Pedagogika miejsc pamięci – próba bilansu, „kwartal-

nik Pedagogiczny”, 1996, nr 2 (160), s. 24.
16. Zob. T. kranz, O koncepcji modernizacji ekspozycji Państwowego Muzeum na Maj-

danku, „Zeszyty majdanka”, 2011, t. XXV, s. 9–23.
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prawdy historycznej, wiedzy, autentycznych doświadczeń, a nie fikcji czy 
wirtualnych przeżyć, dostarczanych tak masowo przez cyberprzestrzeń. 
Z tego powodu przedstawienia przeszłości w muzeach – miejscach pamię-
ci, które pełnią również funkcję realnych cmentarzy i tworzą sferę sacrum 
– konstruowane częściowo z wykorzystaniem audiowizualnych mediów – 
powinny, jak przekonuje Tomasz kranz, „unikać odzwierciedlenia, kreacji, 
inscenizacji czy symulacji horroru nazistowskich obozów. mają one raczej 
za zadanie opowiadać ich historie w taki sposób, aby narracja muzealna 
nawiązywała do zachowanych śladów, źródeł i artefaktów, a zatem opiera-
ła się na recepcji reliktów i obiektów architektonicznych, ale nie próbowa-
ła odtwarzać uniwersum obozowego, a nade wszystko nie zacierała granicy 
między śmiercią rzeczywistą i wyobrażoną”17.

Przeszłość w przestrzeni publicznej obecna jest nie tylko w obiektach 
upamiętniających, w zachowanych dokumentach, źródłach archiwalnych, 
w autentycznej substancji historycznej czy w relacjach bezpośrednich 
świadków i uczestników zdarzeń, ale występuje także pośrednio – poprzez 
znaki, pomniki i inne symboliczne reprezentacje. W dużej mierze dotyczy 
to właśnie byłego obozu w Treblince, którego krajobraz historyczno-kultu-
rowy nacechowany jest pustką, nieobecnością materialnych śladów. Dlate-
go mamy tu do czynienia z przedstawieniem przeszłych zdarzeń w formie 
założenia pomnikowego autorstwa adama Haupta, Franciszka Duszeń-
ki i Franciszka strynkiewicza. bazą poznawczą dla zwiedzającego teren 
miejsca Zagłady jest zatem upamiętnienie, które w warstwie symbolicznej 
nawiązuje zarówno do topografii, jak i historii obozu. obecny w tym byłym 
obozie śmierci przestrzenno-architektoniczny i metaforyczny aspekt kul-
tury historycznej sprzyja w dużym stopniu percepcji miejsca pamięci 
przez współczesnego człowieka. Zwiedzający dostrzega tutaj bramę wej-
ściową upamiętnioną dwoma betonowymi blokami, granice byłego obo-
zu oznaczone olbrzymimi kamieniami, rampę kolejową z drogą prowadzą-
cą do komór gazowych, gdzie usytuowano centralny pomnik nawiązujący 
do symboli judaizmu (Ściana Płaczu, menora, błogosławiące ręce – symbol 
kapłański). kolejnym elementem kompozycji pomnikowej jest upamiętnie-
nie miejsca spalania ofiar obozu na stosach w postaci dołu wypełnionego 
czarnym bazaltem oraz 17 000 granitowych głazów symbolizujących mace-
wy – nagrobki na żydowskim cmentarzu. surowy, szary kolor i betonowe 
elementy upamiętnienia przypominają o prochach zamordowanych ludzi18.

W przypadku byłego obozu w Treblince możemy mówić o konieczności 
zmagania się z narracją obciążoną traumatycznymi doświadczeniami, któ-
re dla współczesnego człowieka są w swojej istocie odległe, abstrakcyjne, 

17. Tamże, s. 22–23.
18. e. kopówka, Treblinka. Nigdy więcej, siedlce 2002, s. 54–55.
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nieprzetłumaczalne na zrozumiały dla niego język. Dlatego pomocnym 
w tym względzie katalizatorem, wspierającym przyswajanie i przeżywanie 
przeszłości, może być świadomość, że Treblinka to wielkie cmentarzysko, 
kryjące prochy ponad 800 000 ofiar obozu. Połączenie tego rea lne-
go cmentarz yska i  pustk i  po by ł y m obozie z  meta for yczny m 
obrazem przeszłośc i  t worz y spec y f iczną aurę miejsca pamię -
c i  w Trebl ince. Poddanie się aurze miejsca, uświadomienie sobie ogromu 
zła, samotne obcowanie z granitowymi głazami, wywołanie refleksji o skali 
Holokaustu interpretowane jest przez niektórych badaczy jako zasadniczy 
cel wizyty w miejscu historycznym, gdzie nie zachowały się żadne relikty 
obozowe19. Chodzi tutaj nie tyle o aktywność intelektualną, ale o emocjo-
nalne, zmysłowe i refleksyjne przyswajanie przeszłości. obrazowość miej-
sca historycznego, wywołana w sposób pośredni, a więc nie przez widocz-
ne materialne świadectwa, lecz za pomocą symbolicznych reprezentacji, 
może także inspirować do imaginowania, zapamiętywania i wspominania 
przeszłych zdarzeń oraz uświadamiać skutki procesu eksterminacji, cze-
go „dobitnym odzwierciedleniem jest całkowite zatarcie śladów zbrodni”20.

Pobyt w tak skonstruowanej strefie upamiętnienia stawia jednak kolej-
ne pytanie: Czy Treblinka to miejsce, gdzie współczesny człowiek, poza 
„odczuciem” przeszłości jako warunkiem jej świadomego postrzegania 
i przyswajania, może odnaleźć ważną dla siebie historię, która zostanie 
również fragmentem jego osobistej pamięci i tożsamości? innymi słowy, co 
może dla niego tworzyć odniesienia do przeszłości i teraźniejszości? Próbu-
jąc odpowiedzieć na te pytania, warto sięgnąć do koncepcji „sensemaking” 
opracowanej przez amerykańskiego psychologa karla Weicka21. Uważa on, 
że „ludzie podejmują nieustanne próby porządkowania świata poprzez 
interpretowanie otoczenia i tym samym nadają mu sens – budują modele 
umysłowe będące podstawą kolejnych działań”22. różne aktywności czło-
wieka zorientowane na poznawanie przeszłość, szczególnie jej wspomina-
nie i recepcja są niewątpliwie atrybutami procesu nadawania sensu. Doty-
czy to świadków i uczestników wydarzeń historycznych, ale w takim samym 
stopniu także grup i społeczności, które znają historię z jedynie przeka-
zów, i które na nowo upamiętniają wybrane, istotne dla siebie fragmen-
ty przeszłości, ulokowane w ważnych – z ich punktu widzenia – miejscach 

19. r. szuchta, Edukacja w miejscu pamięci – próba nowego spojrzenia na wizyty eduka-
cyjne młodzieży do miejsc pamięci na przykładzie byłego obozu zagłady w Treblince [w:] Co 
wiemy o Treblince? Stan badań, red. e. kopówka, siedlce 2013, s. 41.

20. T. kranz, Po co młodzież ma przyjeżdżać do takich miejsc jak Treblinka [w:] Co wie-
my o Treblince?…, s. 19.

21. k. Weick, Making sense of the Organization, blackwell Publishers ldt, oxford 2001.
22. k. barańska, Muzeum w sieci znaczeń. Zarządzanie z perspektywy nauk humani-

stycznych, kraków 2013, s. 90.
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pamięci. Według Pierre’a nory konieczna w tym względzie jest wola pamię-
tania, bez której miejsca pamięci są „niczym więcej niż fragmentem krajo-
brazu, pozbawione znaczenia i rangi, którą im nadajemy, kiedy je odwie-
dzamy”23.

Ten francuski badacz akcentuje także wzrost znaczenia jednostek, 
grup i społeczności w budowaniu nowego ładu pamięci. Przez różnorod-
ne działania – upamiętnianie, odfałszowanie, przywracanie pamięci zapo-
mnianym ofiarom i bohaterom – podmioty te zyskują prawo kształtowania 
własnej tożsamości w odniesieniu do istoty materialnych i symbolicznych 
„miejsc pamięci”. Jeśli, jak sugeruje Pierre nora, „przyjmiemy, że najbar-
dziej podstawowym celem lieu de mémoire jest zatrzymanie czasu, zablo-
kowanie procesu zapominania, ustanowienie pewnego stanu rzeczy, unie-
śmiertelnienie czegoś martwego, materializacja czegoś niematerialnego 
[…] – jest również jasne, że lieux de memoire istnieją wyłącznie dlatego, że 
posiadają zdolność metamorfozy, nieustannego odradzania swego znacze-
nia i nieprzewidywalną ilość rozgałęzień”24. Dlatego przeszłość zakotwi-
czona w miejscach pamięci w jej materialnych lub, jak w Treblince, głów-
nie symbolicznych odsłonach, jawić się może z jednej strony jako miniona, 
zamknięta historia, z drugiej zaś jej cechą konstytutywną jest otwartość na 
nowe tożsamości i drogi poznania, na odsłanianie zapomnianych warstw, 
ponieważ w swojej istocie „jest odbiciem współczesnego społeczeństwa, 
jego problemów, wątpliwości i pytań”25. Pamięć jest bowiem taką symbo-
liczną sferą, którą jednostki i wspólnoty konstruują na nowo, wypracowu-
jąc specyficzne sposoby wspominania i zapamiętywania. można to inter-
pretować jako możliwość zbudowania nowej, twórczej i podmiotowej relacji 
między „miejscem pamięci” a odwiedzającymi.

na tytułowe pytanie: „po co współczesny człowiek ma przyjeżdżać do 
takich miejsc jak Treblinki?” nie sposób zaleźć jednej, prostej odpowiedzi 
i nie było to oczywiście celem moich rozważań. Pamięć tych straumaty-
zowanych miejsc wymyka się zasadniczo jednoznacznym ujęciom i inter-
pretacjom, a one same odznaczają się mnogością funkcji rzeczywistych 
i symbolicznych. Warto podkreślić, że wielość znaczeń muzeów upamięt-
nienia obejmuje nie tylko polityczne, narodowe czy światopoglądowe kon-
teksty, lecz także implikuje sposoby postrzegania tych przestrzeni histo-
rycznych. aleida assmann, analizując nieredukowalną kompleksowość 
i pamięć miejsc traumatycznych z punktu widzenia różnych odbiorców, 
trafnie zauważa, że „dla niektórych grup byłych więźniów, dla których 

23. a. Ziębińska-Witek, Wizualizacje pamięci – upamiętnianie Zagłady w muzeach. 
Materiały 17. Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, http://Jazon.hist.uj.edu.pl/zjazd/
materiały/ziembinska.pdf [dostęp: 2 sierpnia 2010], s. 10.

24. P. nora, Między pamięcią i historią: Les lieux de Mémoire…, s. 10.
25. m. i. sacha, Buchenwald jako przestrzeń zmiennej komunikacji…, s. 192.
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miejsce to przesycone jest doświadczeniem doznanego cierpienia, jest ono 
konkretnym dowodem wspólnego doświadczenia. Dla ocalonych i ich dzie-
ci, którzy opłakują tu członków swoich rodzin, jest to w pierwszym rzędzie 
cmentarz. Dla tych, którzy nie mają osobistego związku z milionami ofiar, 
na pierwszym planie znajduje się muzeum, które na wystawach i w czasie 
oprowadzania prezentuje zabezpieczone miejsce zbrodni. Dla grup kościel-
nych lub politycznych w centrum znajduje się miejsce pielgrzymek jako 
miejsce cierpienia znanych męczenników. Dla głów państw miejsce histo-
ryczne staje się kulisą publicznych wyznań, przestróg, oświadczeń, rosz-
czeń. Dla historyków pozostaje ono miejscem archeologicznego poszuki-
wania i zabezpieczania śladów przeszłości. miejsce to jest wszystkim, czego 
w nim szukamy, co na jego temat wiemy i co z nim wiążemy. Tak, jak przed-
miotowo jest ono konkretne, tak wielostronnie prezentuje się w różnych 
perspektywach”26. 

Współczesny człowiek przyjeżdża więc do muzeów upamiętniających 
ofiary nazizmu stymulowany wieloma wyobrażeniami i zainteresowa-
niami. Jak pokazują różne badania empiryczne, podstawową motywacją 
dla dużej części zwiedzających są względy poznawcze. Traktują oni wizy-
tę w miejscu pamięci jako lekcję historii, wyjazd edukacyjny, możliwość 
nauczenia się czegoś nowego bądź pogłębienia wiedzy historycznej. Z dru-
giej jednak strony zwiedzanie ma dla uczącego się nie tylko wartość stric-
te informacyjną. Dzięki pobytowi w muzeum – miejscu pamięci może on 
bowiem lepiej wyobrazić sobie wydarzenia z odległej przeszłości, zmniej-
szyć mentalny dystans, a ważniejsze od przyrostu wiedzy okazują się czę-
sto emocjonalne, wizualne i empatyczne wrażenia27.

Dla niektórych ludzi zwiedzanie takich miejsc wynika również z prze-
słanek moralnych lub etycznych, a ważną rolę odgrywają przy tym reflek-
sja, zaduma i upamiętnianie przeszłości28. Zwiedzający – turyści deklarują, 

26. a. assmann, Der lange Schatten der Vergangenheit. Erinnerungskultur und 
Geschichtspolitik, münchen 2006, s. 225, cyt. za T. kranz, Muzea w byłych obozach w Pol-
sce jako forma instytucjonalizacji pamięci…, s. 19.

27. b. Pampel, Czego uczą się uczniowie dzięki zwiedzaniu miejsc pamięci? Cząstkowe 
odpowiedzi na podstawie badan profilu zwiedzających, [w:] Gedenkstättenarbeit und Erin-
nerungskultur. Ein deutsch-polnischer Austausch. Kultura pamięci i praca w muzeach-miej-
scach upamiętnienia. Polsko-niemiecka wymiana, red. P. Ciupke, G. Hitze, a. kenkmann, 
a. Wolters, W. Wysok [Geschichte und erwachsenenbildung. bd. 25, Hrsg. von bernd Fau-
lenbach und Franz-Josef Jelich], essen 2014, s. 122.

28. G. Żuk, Refleksja jako wartość w edukacji muzealnej, [w]: Aksjologia współczesno-
ści. Problemy i kontrowersje, red. b. Truchlińska, lublin 2012, s. 179–188, tenże, Reflek-
sja w miejscu pamięci. Badania empiryczne wśród uczestników lekcji muzealnych w Pań-
stwowym Muzeum na Majdanku [w:] Edukacja pozaszkolna w Państwowym Muzeum na 
Majdanku. Jak przygotować, przeprowadzić i podsumować zajęcia z uczniami (płyta CD), 
red. W. Wysok, lublin 2014, s. 103–109.



26 Wiesław Wysok

że pobyt w muzeum – miejscu pamięci motywowany jest chęcią zobaczenia 
turystycznie znanego obiektu historycznego. Zwiedzający – pielgrzy-
mi poszukują tymczasem przeżyć duchowo-religijnych bądź wspominają 
rodzinne historie związane z odwiedzanym miejscem pamięci29. nowym 
zjawiskiem jest tanatoturystyka (tzw. „turystyka grobowa”), czyli podró-
że do miejsc upamiętniających bądź kojarzących się ze śmiercią, pochów-
kiem i cierpieniem. o wizycie w takich miejscach decydują między innymi 
pobudki poznawcze, chęć złożenia hołdu i duchowego spotkania ze zmar-
łymi oraz zrozumienia tego, co zagadkowe, owiane tajemnicą. Zwiedzający 
kierują się też często pragnieniem zaliczenia kolejnego miejsca turystycz-
nego i emocjami wynikającymi z „globalnego rozwoju popkultury i przeka-
zu medialnego, oraz […] potrzeby kontaktu w rzeczywistości z czymś prze-
rażającym”30.

nie wartościując wymienionych tutaj ogólnie motywów wizyt w muze-
ach upamiętnienia, a raczej uznając je za równoprawne, warto zastanowić 
się nad wspólną ich cechą. szukając w tym zakresie odpowiedzi, można 
wskazać na podstawową kategorię łączącą wszystkie profile zwiedzających, 
mianowicie na silną potrzebę sensua lnej  obecnośc i  w przest rze-
n i  h is tor ycznej,  prag nien ie doś w iadczenia jej  aur y,  „zoba-
czenia”  i  „przeż y wania”  przeszłośc i  w  miejscu,  w k tór y m „to 
s ię  w ydarz y ło”. Chodzi zatem nie tylko o względy poznawcze, ale tak-
że o odczucie autentyczności miejsca i bycie w „bezpośrednim” kontakcie 
z przeszłością. Przez wizytę w miejscu wydarzeń historycznych współcze-
sny zwiedzający wydaje się dawać ponadto świadectwo swojego moralne-
go i etycznego zaangażowania i potwierdzać tym samym wolę zachowa-
nia pamięci. Dzieje się to w szczególności wtedy, gdy przechodzi on przez 
teren, gdzie rozegrał się dramat Zagłady i stąpa po ziemi naznaczonej ludz-
ką nadzieją, rozpaczą i tragedią; ale również wtedy, gdy stwarza mu się oka-
zję – udostępniając np. wystawy historyczne i plenerowe, zbiory muzealne 
i archiwalne – do wspomina ludzi, „których historia tak mocno (nie tylko 
symbolicznie, ale fizycznie, przez obecność prochów, cmentarzy i pozosta-
wionych przedmiotów) splotła się z tą przestrzenią. Dzięki odwiedzającym 
godność odzyskują ci, którzy zostali jej pozbawieni. Przestają być »twa-
rzą« w tłumie, numerem obozowym, rozmiarem pasiaka czy odbiorcą racji 
żywnościowej i (od)zyskują tożsamość. stają się na powrót ludźmi, bo inni 
ludzie »rozpoznali twarz«, »usłyszeli« głos”31. Zniszczenie świata i życia 

29. Zob. k. stec, Współczesny zwiedzający miejsca pamięci utworzone na terenach 
byłych nazistowskich obozów zagłady. Raport z badań w Państwowym Muzeum na Majdan-
ku w Lublinie. s. 33–36. [b.m.r.w.].

30. Zob. s. Tanaś, Przestrzeń turystyczna cmentarzy. Wstęp do tanatoturystyki, 
Łódź 2008, s. 133.

31. J. skutnik, W kręgu myślenia pragmatystycznego i personalistycznego – dwie 
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deportowanych do Treblinki nie oznacza zatem zapomnienia. Wręcz prze-
ciwnie – obudzona przez bycie w miejscu historycznym intencja pamięta-
nia przywraca ofiary na nowo konstruowanej pamięci współczesnego poko-
lenia.

reasumując – wobec ogromu cierpienia i niepojętej śmierci, uczucia 
bezradności i niezrozumienia, wobec bezsilności, ale i empatii z ofiarami 
Treblinki, imperatywu pamiętania, smutku, zadumy, niepewności, gro-
zy, ale też irytacji, obojętności i chęci niepamiętania, a więc splotu peł-
nych ambiwalencji emocji, sprzecznych odczuć i przemyśleń w postrze-
ganiu miejsca pamięci, współcześni ludzie powinni odwiedzić ten obiekt 
nie tylko dla informacyjnej, emocjonalnej i sensualnej wartości zwie-
dzania, ale także, a może przede wszystkim po to, aby wspominaniem 
i  re f lek s ją  w y pe ł n ić obecną tam meta f iz yczną pustkę miejsca, 
poszuk iwać,  odnajdy wać oraz na nowo odcz y t y wać i  umac-
n iać sens pamiętan ia w persona lny m i  wspólnotow y m w y mia-
rze. Ta pusta przestrzeń po zniszczonym obozie, dzieło sprawców zacie-
rających nie tylko ślady swoich zbrodni, ale próbujących także wymazać 
pamięć o ofiarach, w latach powojennych została naznaczona symbolicz-
nymi kodami. od tych, którzy chcą poznać przeszłość, upamiętnić ofia-
ry, oddać hołd i cześć pomordowanym, domaga się ona stawiania własnych 
pytań. obcowanie z artystyczną kompozycją, która wizualnie reprezentuje 
historyczne wydarzenie Zagłady, upomina się o wysiłek etyczny, o odczu-
cie przez zwiedzających atmosfery miejsca historycznego i doświadczenia 
afektywne. Jest przede wszystkim aktem odwagi, ponieważ obecność na 
terenie, który był świadkiem traumatycznych doświadczeń i cierpień ludz-
kich, implikuje i prowokuje do świadomego zmierzenia się z nieobecno-
ścią, niepamięcią, otchłanią, bezsensem okrucieństwa i śmierci setek tysię-
cy istnień ludzkich, wreszcie z istotą radykalnego zła, które „objawiło się 
w Zagładzie i w obozach zagłady pozostało nadal niezgłębione, nadal nie-
przeniknione”32.

Wyobraźnia współczesnego człowieka, ukształtowana pod wpływem 
kultury obrazu i zdominowana przez mity i znaki ikoniczne, trudno od-
najduje się w przestrzeniach historycznych pozbawionych materialnych 
punktów zaczepienia, które zwykle pomagają „odsłonić” przeszłość. Dlate-
go zwiedzający musi wejść w relację z minionymi zdarzeniami przez pry-
zmat teraźniejszości. Próbując zbliżyć się do rzeczywistości Zagłady, moż-
na stworzyć jedynie podobieństwo do tamtych wydarzeń, rodzaj „poczucia 

orientacje w edukacji muzealnej, [w:] Edukacja muzealna w Polsce. Aspekty, konteksty, uję-
cia, red. W. Wysok, a. stępnik, lublin 2013, s. 99. 

32. C. Wodziński, Raport w sprawie zła, [w:] Myślenie o Zagładzie. Głosy z Polski, 
red. s. rejak, Warszawa – kraków 2008, s. 132.
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przeszłości” obecnego w teraźniejszości. oglądane miejsce Zagłady w Tre-
blince jest jednocześnie miejscem historycznym i współczesnym, na któ-
re odbiorca projektuje przeszłość33. Potworność tej przeszłości wydaje się 
być umiejscowiona i zakodowana w dzisiejszym krajobrazie muzeum upa-
miętnienia, oswajanym i zmysłowo bliskim, kiedy w nim przebywamy, ale 
wymagającym rozpoznania i zinterpretowania. aktualny widok miejsca 
pamięci w Treblince może wpływać na myśli, wrażliwość, na przeżywa-
nie przez odwiedzającego obrazów dawnych wydarzeń wywołanych przez 
istniejący pomnik „który zachęca nas do refleksji, ale nie narzuca inter-
pretacji, który szanuje wszystkie nasze uczucia i jest dużo bliższy pamię-
ci niż tekst historyczny”34. Jednak same estetyzacje oraz nawet najbardziej 
ciekawe wizualizacje historii czy materialne i symboliczne przedstawie-
nia historycznych zdarzeń, aranżowane przez instytucje odpowiedzialne 
za upamiętnianie i pielęgnowanie pamięci – chociaż niewątpliwie sprzy-
jają przyswajaniu przeszłości – nie zwalniają współczesnego człowieka, 
jako jednostki, od formowania własnych wyobrażeń o tragedii, która zda-
rzyła się w odwiedzanym przez niego miejscu. Warunkiem autonomicznej 
i twórczej recepcji w tym zakresie jest wykonanie przez odwiedzającego 
pracy pamięci, która będzie kształtowała jego indywidualną, podmiotową 
tożsamość i zachęci go do uczestnictwa w procesie przechowywania wspo-
mnień35.

W tym kontekście możemy stwierdzić za bartoszem kwiecińskim, że 
pamięć – jak wiemy z natury fragmentaryczna, mająca różne oblicza, nie-
tożsama ani z historią, ani z całą przeszłością – jest przede wszystkim 
„trwaniem […], świadomością, która wciąż na nowo próbuje odrodzić się 
w teraźniejszości i – żeby zaistnieć – musi pokonać meandry traumy, czasu, 
zapomnienia. musi przejść przez labirynt znaków i obrazów, interpretacji 
i oczekiwań, jakie stawia przed nią współczesność”36. Wydaje się bowiem, 
że dopiero podejście polegające na autorefleksji, odczytywaniu oraz nada-
waniu przeszłości przez odwiedzających miejsca Zagłady – w dowolnej per-
spektywie, np.: poznawczej, aksjologicznej lub tożsamościowej – własnego 

33. b. kwieciński, Obrazy i klisze. Między biegunami wizualnej pamięci Zagłady, kra-
ków 2012, s. 172.

34. a. W. brzezińska, m. Wosińska, Społeczny kontekst funkcjonowania muzeum mar-
tyrologicznego na przykładzie Muzeum Stutthof, [w:] Konferencja polskich muzeów histo-
rycznych, red. a. kubisiak, Poznań – Gniezno 2001, s. 228. 

35. m. Zaborski, Miejsca pamięci narodowego socjalizmu w Polsce – Rozwój, zadania 
i aktualne perspektywy [w:] Gedenkstättenarbeit und Erinnerungskultur. Ein deutsch-polni-
scher Austausch. Kultura pamięci i praca w muzeach – miejscach upamiętnienia, red. P. Ciup-
ke, G. Hitze, a. kenkmann, a. Wolters, W. Wysok, (reihe Geschichte und erwachsenenbil-
dung. bd. 25, Hrsg. von b. Faulenbach und F.-J. Jelich), essen 2014, s. 66–67.

36. b. kwieciński, Obrazy i klisze…, s. 313.
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i aktualnego sensu, niezależnego od oficjalnych narracji, aktualnych poli-
tyk historycznych czy doraźnych interesów i zapotrzebowania społecznego, 
kształtuje aktywną postawę, rozszerza pole zainteresowań historią, budu-
je poczucie odpowiedzialności za pamięć jednostki i wspólnoty; sprawia, 
że pozbawione ideologicznych odniesień wspominanie nie staje się pustym 
rytuałem, nie poddaje się manipulacji i instrumentalizacji, nie zamienia się 
w martwy pomnik, nie zawłaszcza pamięci, lecz animuje myślenie, wcho-
dzi w spór ze stereotypami i kliszami pamięci, wreszcie uwspółcześnia 
się i inspiruje do budowania autentycznej więzi z tak trudnym dziedzic-
twem historycznym. W obliczu procesu zmian w obszarze postaw wobec 
dziedzictwa historycznego ii wojny światowej takie ujęcie sprzyja tworze-
niu nowej tradycji historycznej, w której muzea martyrologiczne nie będą 
jedynie pamiątkowymi kamieniami, lecz przestrzeniami dydaktycznego 
oddziaływania na odwiedzających, aktywnego upamiętniania i partycypa-
cji w budowaniu współczesnej kultury pamięci37.

Dlatego należy na nowo przemyśleć relację między przeszłością a teraź-
niejszością, szczególnie w dzisiejszym świecie „płynnej nowoczesności”38, 
gdzie „świadomość zerwania z przeszłością łączy się z poczuciem, że pamięć 
została rozbita – rozbita w taki sposób, że stawia ona problem ucieleśnienia 
pamięci w pewnych miejscach, w których wciąż trwa poczucie historycznej 
ciągłości”39. Wśród wielu obecnych teraz formuł upamiętniania wydarzeń 
i przestrzeni traumatycznych – zarówno tradycyjnych, jak i multimedial-
nych, artystycznych i performatywnych40– ważnym, choć wielce niedosko-
nałym i pełnym deficytów, gwarantem podtrzymywania ciągłości pamięci 
o ofiarach obozów zagłady może być właśnie podróżowanie współczesne-
go człowieka do tych autentycznych miejsc wspominania, „zanurzenie się” 
w niewytłumaczalną grozę przeszłość oraz podjęcie wysiłku lepszego zro-
zumienia tego, co tam się wydarzyło.

W epoce efemerycznych, współczesnych zjawisk – ustawicznych zmian, 
rozpadu i tworzenia się na nowo wielorakich tożsamości – w której „zwłasz-
cza muzea martyrologiczne stają się kłopotliwym, krzyczącym świadec-
twem ludzkiego upadku, […] elementem swoistego tabu, jakim w kultu-
rze konsumpcyjnej jest śmierć, zniewolenie i cierpienie”41 – takie miejsca 

37. Por. T. kranz, Muzea martyrologiczne jako przestrzenie pamięci i edukacji, 
[w:] Obóz-Muzeum…, s. 52–64.

38. Zob. Z. baumann, Płynna nowoczesność, kraków 2006.
39. P. nora, Między pamięcią i historią: Les lieux de Mémoire…, s. 4.
40. D. staszczyk, Alternatywne formy upamiętnienia Holokaustu w kulturze postpa-

mięci, [w:] Edukacja muzealna w Polsce. Aspekty, konteksty, ujęcia, red. W. Wysok, a. stęp-
nik, lublin 2013, s. 151–164.

41. a. stępnik, Dydaktyka historii wobec wyzwań edukacyjnych w muzeach [w:] Eduka-
cja muzealna w Polsce…, s. 71.
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jak Treblinka to dojmujący krzyk przeciwko zapominaniu, na który, aby 
go usłyszeć, trzeba się otworzyć, to widzialny i metaforyczny znak pamię-
ci, wypełniony wieloma znaczeniami, przeczuciami i wyobrażeniami. 
Próbować je odnaleźć, zrozumieć i nadać im współczesny kształt – czę-
sto bez gwarancji sukcesu – to oczywiście nie jedyny możliwy cel wizyty 
w byłym obozie. ale bez podjęcia trudu w tym obszarze nie przybliżymy 
się do odpowiedzi na inne fundamentalne pytania: kim tak naprawdę jeste-
śmy?, kim tak naprawdę jest współczesny człowiek?, jakie wyznaje warto-
ści i jaka jest jego etyczna kondycja? Pytanie: „po co współczesny człowiek 
ma przyjeżdżać do takich miejsc jak Treblinka?” jest w gruncie rzeczy pyta-
niem o to „dlaczego i jak mamy pamiętać przeszłość?” i „na ile ona nadal 
nas dotyczy?”. Te pytania powinien sobie zadać każdy odwiedzający muzea 
upamiętnienia, niezależnie od obiektywnej wielowątkowości oczekiwań 
i motywów przyjazdu – również wtedy, jeśli będzie się wydawało, że nie 
zdoła znaleźć na nie żadnej satysfakcjonującej odpowiedzi, która nadałaby 
sens jego wizycie w traumatycznym miejscu pamięci.

summary

some reflections on the Question: Why should 
a Contemporary man Visit such Places as Treblinka?

The question “Why should a contemporary man visit places like Tre-
blinka?” can encourage reflections concerning the significance and under-
standing of the former nazi camps as essential subjects of historical cultu-
re, which undergoes transformation in front of our eyes, also including the 
inheritance of the second World War. The paper concentrates on the con-
temporary historical culture, its transformation and new characteristics as 
well as on a contemporary man who perceives memorial museums, their 
functions and objectives from various perspectives. The author also refers 
to the depiction of past events in the form of the memorial complex by 
adam Haupt, Franciszek Duszeńko and Franciszek strynkiewicz. Wyskok 
claims that the spatio-architectural and metaphorical aspect of historical 
culture, to a large extent, facilitates the perception of the memorial site by a 
contemporary man. He also adds that connection of the real cemetery and 
the empty space left after the former camp with the metaphorical picture 
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of the past creates a special aura of the commemorative site in Treblinka. 
There is no one simple answer to the question put in the title of the paper as 
the remembrance of the traumatized places generally escapes straightfor-
ward interpretations which themselves are characterised by multiplicity of 
real and symbolic functions. Contemporary people should see the central 
monument at the site of the former extermination Camp to fill the meta-
physical emptiness of the site with their memories and reflections; to look 
for the sense of remembering and to find it, to reread it and to reinforce it 
in personal and in communal aspect.
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Upamiętnianie treblinki

Działania zmierzające do upamiętnienia byłych niemieckich obozów za-
głady i pracy, można zasadniczo podzielić na trzy okresy. Pierwszy to lata 
1944–1964, kiedy poza pewnymi pracami porządkowymi, wielkie cmenta-
rzysko w Treblince nie zostało upamiętnione. Dopiero na początku lat 60. 
przystąpiono do zagospodarowania terenu, czego rezultatem było uroczy-
ste odsłonięcie w 1964 r. mauzoleum Walki i męczeństwa w Treblince, upa-
miętniającego ofiary obydwu obozów. następny okres to lata 1964–1987, 
kiedy mauzoleum funkcjonowało w zasadzie niepodporządkowane żadnej 
jednostce muzealnej. W 1981 r. włączono je do muzeum Zbrojowni w liwie. 
Jednak placówka ta nie posiadała ani personelu, ani odpowiednich fundu-
szy, by podołać temu zadaniu. W związku z tym od stycznia 1986 r. mauzo-
leum uczyniono oddziałem muzeum regionalnego w siedlcach, zmieniając 
nazwę na muzeum Walki i męczeństwa w Treblince. od tego roku rozpo-
czyna się trzeci okres w historii upamiętnienia terenu Treblinki.

teren treblinki w latach 1944–1964

Po zlikwidowaniu obozu zagłady w Treblince w 1943 r., niemcy dla zatar-
cia śladów cały teren zaorali i obsiali łubinem. Ponadto przebudowano obo-
zową piekarnię na dom, w którym osadzono ukraińską rodzinę z zadaniem 
ochrony terenu. Tym samym całość obszaru dawnego obozu miała przy-
pominać zwyczajne gospodarstwo rolne. W momencie zbliżania się armii 
Czerwonej „opiekunowie” terenu byłego obozu zagłady uciekli, wcześniej 
podpalając zabudowania1. armia Czerwona dotarła do Treblinki w 1944 r., 
a towarzyszył jej Wasilij Grossman, pełniący funkcję korespondenta 

1. e. kopówka, ks. P. rytel-andrianik, Dam im imię na wieki(Iz 56,5). Polacy z okolic 
Treblinki ratujący Żydów, oksford – Treblinka 2011, s. 112.
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wojennego i Frontu białoruskiego. spod jego pióra wyszedł reportaż Piekło 
Treblinki, będący pierwszą próbą opisu historii obozów, autor wykorzystał 
w nim m.in. rozmowy z ocalałymi i z okolicznymi mieszkańcami. Warto 
w tym miejscu przytoczyć krótki fragment ilustrujący wygląd byłego obo-
zu zagłady, jaki ukazał się jego oczom we wrześniu 1944 r.: „[…] cicho. koro-
ny sosen, rosnących wzdłuż toru kolejowego, ledwo się kołyszą. na te wła-
śnie sosny, na ten piasek, na ten stary pień patrzyły miliony oczu ludzkich 
z wagonów zbliżających się powoli do peronu. Cicho skrzypi pod stopami 
popiół, roztarty żużel na czarnej drodze, wzdłuż której akuratnie po nie-
miecku ułożone są kamienie pomalowane na biało. Wchodzimy do obozu, 
stąpamy po ziemi Treblinki. strączki łubinu pękają od najlżejszego dotknię-
cia, pękają z cichym trzaskiem, miliony ziarenek sypią się na drogę. Dźwięk 
padających ziarenek, trzask pękających strączków zlewa się w jedną cichą 
i smutną melodię. Wydaje się, że to z samej głębi ziemi dochodzi pogrze-
bowy dźwięk maleńkich dzwonów, ledwo dosłyszalny, smutny, rozlewny, 
spokojny. a ziemia kołysze się pod nogami, pulchna, tłusta, jakby obficie 
zlana olejem lnianym, bezdenna ziemia Treblinki, chwiejna jak otchłań 
morska. To pustkowie, ogrodzone drutem kolczastym, pochłonęło w sobie 
więcej ludzkich istnień, aniżeli wszystkie oceany i morza na kuli ziemskiej 
od początku istnienia rodzaju ludzkiego. Ziemia wyrzuca z siebie pokru-
szone kości, zęby, rzeczy, papiery — nie chce ukrywać tajemnicy. i rze-
czy wyłażą ze spuchniętej ziemi, z niezasklepionych jej ran. oto są — na 
wpół zbutwiałe koszule zabitych, spodnie, pantofle, zaśniedziałe papiero-
śnice, kółeczka od ręcznych zegarków, scyzoryki, pędzle do golenia, lichta-
rze, pantofelki dziecięce z czerwonymi pomponikami, ręczniki z ukraiń-
skim haftem, koronkowa bielizna, nożyczki, naparstki, gorsety, bandaże. 
a dalej ze szczelin wyłażą na powierzchnię stosy naczyń: patelnie, kubki 
aluminiowe, filiżanki, rondle, rondelki, garnuszki, bańki, menażki, filiżan-
ki dziecięce. a dalej z bezdennej, wzdętej ziemi, jakby je jakaś ręka wypy-
chała na powierzchnię, wyłażą pochowane przez niemców na wpół zbu-
twiałe paszporty radzieckie, notatniki prowadzone w języku bułgarskim, 
fotografie dzieci z Warszawy i Wiednia, listy z gryzmołami dziecięcymi, 
książeczka z wierszykami, modlitwa spisana na żółtej kartce, niemieckie 
kartki produktowe… Wszędzie leżą setki flakonów i malutkich rzniętych 
buteleczek spod perfum — zielonych, różowych, niebieskich… Ponad tym 
wszystkim unosi się straszny odór rozkładu, nic nie mogły go zniweczyć ani 
ogień, ani słońce, ani deszcze, ani śnieg, ani wiatr, i setki małych, leśnych 
much chodzi po na wpół zbutwiałych rzeczach, papierach, fotografiach”2.

W tym samym roku, 15 października oględzin terenu byłego obozu 

2. W. Grossman, Piekło Treblinki, muzykalia Vii -2009-JUDaiCa 2, s. 22–23, 
http://www.demusica.pl/?Pismo_muzykalia:muzykalia_Vii%2FJudaica_2
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zagłady dokonała Polsko-sowiecka komisja do Zbadania Zbrodni niemiec-
kich. komisja postulowała, aby zebrać i zachować dokumenty znajdujące 
się na tym terenie, odkopać masowe groby celem pokazania skali zbrodni 
niemieckiej. niestety nic w tym kierunku nie zrobiono3.

Przeszło rok później, w dniach 5 – 7 listopada 1945 r. oględzin obsza-
ru byłego obozu dokonała komisja powołana przez Główną komisję bada-
nia Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. W jej skład weszli m.in.: sędzia śled-
czy sądu okręgowego w siedlcach Zdzisław Łukaszkiewicz, prokurator 
Jerzy maciejewski, przedstawiciele Żydowskiej Centralnej komisji Histo-
rycznej w Polsce: rachela auerbach i kpt. dr Józef karmisz, przedstawiciele 
koła byłych Więźniów Treblinki: samuel rajman, Henryk reichman, Filip 
Friedman, r. Fitelberg i Tantum Grynberg, a także przedstawiciele władzy 
lokalnej4. Wstrząsający opis tej wizyty znalazł się w tekście racheli auer-
bach Treblinka. Reportaż5. Cały teren pokryty był przedmiotami codzien-
nego użytku należącym do ofiar, a przede wszystkim szczątkami, któ-
re „wyrzuciła” ziemia przy pomocy szabrowników. Wśród poszukujących 
„kosztowności” byli również żołnierze stacjonującej nieopodal w Cerano-
wie jednostki armii Czerwonej, czego świadectwem były olbrzymiej głębo-
kości doły, powstałe na skutek wybuchu bomb. Według relacji okolicznych 
mieszkańców niektórzy żołnierze radzieccy detonowali ładunki wybucho-
we z nadzieją wydobycia rzekomych kosztowności, względnie zwłok ludz-
kich, w których mogły występować złote zęby6. Po powrocie do Warszawy 
Żydzi biorący udział w delegacji złożyli w CkŻP memoriał, który przedsta-
wiał stan miejsca i kończył się „wezwaniem o podjęcie natychmiastowej 
interwencji u czynników państwowych w celu zaopiekowania się i ochro-
ny terenu obozu śmierci Treblinka, miejsca męczeńskiej śmierci milionów 
Żydów”7. W tym samym miesiącu CkŻP wystąpił do ministerstwa admi-
nistracji Publicznej, który zainteresował sprawą wojewodę warszawskiego. 
Ten z kolei wezwał starostę sokołowskiego do zaopiekowania się terenem 
byłego obozu. Wymiana dokumentów między urzędami w żadnym wypad-
ku nie przełożyła się na realne działania8.

3. m. rusiniak, Obóz zagłady Treblinka II w pamięci społecznej (1943–1989), Warszawa 
2009, s. 30.

4. Tamże., s. 34.
5. r. auerbach, Treblinka. Reportaż [w:] „Zagłada Żydów. studia i materiały”, nr 8, r. 2012.
6. Z. Wóycicka, Niezrealizowany projekt upamiętnienia terenu byłego obozu zagłady 

w Treblince w 1947 r. Próba analizy ikonograficznej, [w:] m. Głowiński, k. Chmielewska, 
k. makaruk, a. molisak, T. Żukowski, Stosowność i forma. Jak opowiadać o zagładzie?, kra-
ków 2005, s. 325–326. 

7. r. auerbach, Treblinka. Reportaż, przypis 7.
8. Z. Wóycicka, Przerwana żałoba. Polskie spory wokół pamięci nazistowskich obozów 

koncentracyjnych i zagłady 1944–1950, Warszawa 2009, s. 336.
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Przeprowadzano również oględziny byłego obozu karnego. najpierw 
w 1944 r. uczyniła to komisja z ramienia armii Czerwonej. Dokonała ona 
otwarcia trzech masowych grobów, ekshumacji i oględzin lekarskich 
wydobytych zwłok. W sierpniu 1946 r. ponowne oględziny grobów odby-
ły się w związku ze śledztwem prowadzonym przez sędziego Zdzisława 
Łukaszkiewicza. W ich trakcie odnaleziono 41 grobów masowych i 6 poje-
dynczych9. Jak w przypadku obozu zagłady, tak samo były obóz pracy nie 
został odpowiednio zabezpieczony. Warta odnotowania jest jednocześnie 
relacja barbary kadej, która wspomina, że kiedy była w V klasie szkoły pod-
stawowej, nauczyciel Feliks szturo w dniu 8 lub 9 września 1947 r. zabrał jej 
klasę do byłego obozu pracy. Dzieci przez cały dzień zbierały kości i usy-
pały z nich kopiec. szczątki zostały przykryte darniną, a na szczycie posta-
wiono krzyż10. kopiec ten istnieje do dzisiaj i znajduje się przy alejce za 
pomnikiem głównym.

Jeszcze w czasie wojny, 2 maja 1945 r., na posiedzeniu Prezydium Cen-
tralnego komitetu Żydów Polskich poruszono sprawę Treblinki. Zwrócono 
uwagę, iż teren byłego obozu powinien zostać ogrodzony i upamiętniony 
stosownym pomnikiem11. następnie w lipcu 1945 r. w mieszkaniu oskara 
strawczyńskiego spotkali się więźniowie obozów w Treblince, a tematem 
ich rozmów był sposób upamiętnienia ofiar Treblinki i i Treblinki ii12. Zawią-
zane wówczas koło byłych Więźniów Treblinki interweniowało u czynni-
ków państwowych, zwracając uwagę na bardzo zły stan terenu byłych obo-
zów, a szczególnie na profanację grobów dokonywaną w celu poszukiwania 
kosztowności. Także na sesji krajowej rady narodowej w dniach 21–23 lip-
ca 1945 r. grupa żydowskich posłów wystąpiła z wnioskiem dotyczącym 
wzniesienia pomnika oraz utworzenia muzeum pamiątek honorujących 
pamięć o śmierci Żydów polskich13.

Ponowna intensyfikacja działań związanych z przyszłością obozu zagła-
dy w Treblince miała miejsce w 1947 roku. Wówczas Treblinka wizytowa-
na była kilkakrotnie, a CkŻP interweniował u premiera Józefa Cyrankiewi-
cza. Działania te zaowocowały powołaniem komitetu Upamiętnienia ofiar 
Treblinki (kUoT), którego przewodniczącym został wojewoda warszawski 
– lucjusz Dura. skład komitetu uzupełnili m.in.: naczelnik Wydziału Gro-
bownictwa w ministerstwie odbudowy – inż. edmund Dunin czy przed-
stawiciel CkŻP – salo Fiszgrund. Zadaniem kUoT było zebranie funduszy 

9. e. kopówka, Treblinka. Nigdy więcej, muzeum Walki i męczeństwa w Treblince 
2002, s. 108–109.

10. e. kopówka, ks. P. rytel-andrianik, dz.cyt., s. 416–418.
11. Protokół z posiedzenia Prezydium Centralnego Komitetu Żydów Polskich z dn. 2 maja 

1945 r , archiwum Żydowskiego instytutu Historycznego (dalej aŻiH) 303 i/11.
12. e. kopówka, ks. P. rytel-andrianik, Dam im imię na wieki…, s. 117. 
13. Z. Wóycicka, Przerwana żałoba…, s. 344.
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i zabezpieczenie terenu obozu zagłady14. 25 lipca 1947 r. w czasie posiedzenia 
kUoT w sejmie uchwalono m.in. rozpisanie konkursu na mauzoleum, któ-
ry przewidywał zaproszenie trzech architektów i trzech rzeźbiarzy, w tym 
autora pomnika bohaterów Getta Warszawskiego, fundusze miały pocho-
dzić np. ze zbiórek na terenie województwa warszawskiego15. W dniu 17 lip-
ca Treblinkę wizytowała grupa złożona: z przedstawicieli CkŻP, naczelne-
go rabina WP płk. dr. Dawida kahane, dyrektora Jointu Wiliama beina oraz 
amerykańskiej poetki Dory Tejtlbojm. był to moment, kiedy CkŻP zajął ofi-
cjalne stanowisko wobec upamiętnienia Treblinki i postanowił zabezpie-
czyć cmentarzysko i wybudować pomnik16.

Pokłosiem deklaracji CkŻP i w wyniku działania kUoT na jesieni 
1947 r. ten drugi wraz z Wydziałem Grobownictwa Wojennego minister-
stwa odbudowy rozpisał zamknięty konkurs na upamiętnienie miejsc po 
obozach Treblinka i i Treblinka ii17. Pierwszą nagrodę przyznano dwóm 
mało znanym architektom: Władysławowi niemcowi (vel. niemirskiemu) 
i alfonsowi Zielonko. architekci w swoim projekcie nie ograniczyli się jedy-
nie do postawienia pomnika, ale zaproponowali zagospodarowanie całe-
go obszaru obozu zagłady. Założenie zostało zaprojektowane na planie 
gwiazdy sześcioramiennej, a w jego skład miały wejść następujące obiek-
ty: aleja pylonów, basen z wodą, stół ofiarny, dwudziestopięciometrowe 
tablice Dziesięciu Przykazań z wyrytym po środku napisem w języku pol-
skim „nie ZabiJaJ”, budynek, w którym zamierzano ustawić model obo-
zu według projektu byłego więźnia Jankiela Wiernika, kurhany z prochami 
pomordowanych i olbrzymie mauzoleum. Jednocześnie w projekcie wielo-
krotnie przewijały się trzy charakterystyczne dla kultury żydowskiej sym-
bole: gwiazda Dawida, menora oraz tablice dekalogu. autorzy przedstawili 
także projekt zagospodarowania terenu byłego obozu karnego. Przyjęli oni 
proste rozróżnienie: Treblinka i to miejsce śmierci ludności polskiej, katoli-
ków, natomiast Treblinka ii to miejsce pamięci ofiar żydowskich18. W przy-
padku byłego obozu pracy planowano teren cmentarza ogrodzić murem 
z polnego granitu. Dalej w dokumentacji projektowej czytamy: „droga 
główna prowadzona od bramy wejściowej, obsadzona jałowcami, przecho-
dzi przez teren otwarty, dając szeroki widok na kaplicę wykonaną z cio-
sów kamiennych. na wschód od kaplicy zaprojektowano półkolisty mur 

14. Z. Wóycicka, Przerwana żałoba…, s. 337.
15. m. rusiniak, Obóz zagłady Treblinka II…, s. 38.
16. Tamże.
17. również w czasie obrad Prezydium CkŻP zgłaszano pewne propozycję zagospoda-

rowania terenu. W czasie posiedzenia z dn. 10 lipca 1947 zaproponowano, by wokół powsta-
łego w przyszłości mauzoleum zasadzić dęby, a plac po komorach gazowych wyłożyć gra-
nitem, Tamże, s. 40.

18. Z. Wóycicka, Niezrealizowany projekt upamiętnienia…, s. 334–344.
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– opatrzony napisem łacińskim »requiescant in pace« [spoczywajcie w spo-
koju – przyp. aut.] z powtarzającymi się krzyżami i zakończony figurą ale-
goryczną. Przed murem groby z ekshumowanymi szczątkami, obwiedzione 
krawężnikiem kamiennym, na grobach polne rośliny kwitnące. Pomiędzy 
kaplicą a murem umieszczona tablica z napisem objaśniającym gehennę 
obozu karnego. Przed tablicą basen z wodą. Po przeciwległej stronie muru, 
zaprojektowany wielki krzyż utworzony z dróg, obsadzanych skupinami 
jałowców ujętych w rytmicznie powtarzające się bryły”19. mimo zaakcepto-
wania projektu i włączenia go do realizacji na rok 1948, nigdy nie rozpoczę-
to wdrażania go w życie.

komitet Uczczenia ofiar Treblinki w 1948 r. zaniechał swojej działal-
ności, prawdopodobnie na znak protestu przeciwko brakowi działań pań-
stwa na rzecz uporządkowania i upamiętnienia obszarów byłych obozów. 
Jedynie w 1949 r. wytyczono geodezyjnie teren obozu, ogrodzono go dru-
tem kolczastym, przytwierdzonym do drewnianych okorowanych słupów, 
zamontowano bramę wjazdową i furtkę oraz wytyczono alejki20. Ponad-
to, jak stwierdziła komisja Wykonawcza rady ochrony Pomników Walk 
i męczeństwa, obszar Treblinki był kompletnie zaniedbany: „na powierzch-
ni ziemi poniewierają się kości i prochy, i nie ma żadnego znaku, który był-
by świadectwem tego, co się tu działo”21.

na początku lat pięćdziesiątych sytuacja obszaru byłych obozów nie 
uległa poprawie. W protokole z zebrania komisji Fachowej rady ochro-
ny z dnia 25 czerwca 1951 r. stwierdzono, że Wydział muzeów i Pomników 
Walki z Faszyzmem ministerstwa kultury i sztuki (mkis) w porozumieniu 
z Towarzystwem społeczno-kulturalnym Żydów (TskŻ) zajmie się upo-
rządkowaniem terenu, tj. pochowaniem kości leżących na powierzchni zie-
mi oraz naprawą ogrodzenia. Postanowiono także, w związku z dezaktu-
alizacją projektu niemca i Zielonko, zlecić paru plastykom opracowanie 
projektów upamiętnienia byłych obozów zagłady w sobiborze, Chełmnie 
nad nerem i Treblince, aby uzyskać wspólne potraktowanie tego samego 
zagadnienia. Taki zabieg byłby możliwy, dzięki podobnemu charakterowi 
terenu. Finansowanie upamiętnienia Treblinki miało pochodzić z fundu-
szy TskŻ oraz Wydziału muzeów i Pomników Walki z Faszyzmem mkis22.

na posiedzeniu rady ochrony Pomników Wim w dniu 8 lutego 1952 r. 
potwierdzono ustalenia komisji Fachowej z roku poprzedniego, przyjęto 
także szkic rozwiązania koncepcyjnego dla upamiętnienia byłych obozów 

19. Z. Wóycicka, Przerwana żałoba…, s. 357.
20. e. kopówka, ks. P. rytel-andrianik, dz.cyt., s. 118.
21. Sprawozdanie z pracy Rady Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa marzec 

1948 – grudzień 1949, archiwum rady ochrony Pamięci Walk i męczeństwa (dalej 
aroPWim) 1/26.

22. Protokół z zebrania Komisji Fachowej R.O. z dn. 25 czerwca 1951 r., aroPWim 1/43.
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zagłady, w tym dla Treblinki. Wskazówki przedstawione na tym posiedze-
niu w zasadzie zostały zrealizowane w latach 60. na terenach byłych obo-
zów zagłady. Przyjęto, iż należy rozważyć zagospodarowanie całego terenu 
przy uwzględnieniu: przygotowania dojazdu i dojścia na cały obszar byłych 
obozów zagłady i do ewentualnych pomników; wykonania granic (ogro-
dzenie, wał ziemny czy pas drzew); opracowania projektu zieleni i alejek na 
całym terenie; wyeksponowania miejsc „historycznych”, np. śladów pieców 
krematoryjnych czy torów kolejowych, którymi przewożono ofiary23.

W 1953 r. ministerstwo kultury i sztuki (mkis) i władze wojewódzkie 
zobowiązały Powiatowe rady narodowe w sokołowie Podlaskim i Węgro-
wie do uporządkowania terenu byłego obozu zagłady. miało to polegać 
na zalesieniu, zakopaniu dołów, wzmocnieniu posterunków milicji oby-
watelskiej i zainstalowaniu tablic ostrzegających przed grożącymi karami 
za profanację. Jednak do 1958 r. poza doraźnymi pracami porządkowymi 
i wzmocnieniem posterunków, sprawa Treblinki nie została rozwiązana. 
Z pewnością było to spowodowane nikłością funduszy. W latach 1954–
1958 mkis corocznie na rzecz Treblinki przeznaczało kredyty w wysoko-
ści 100 000 zł24.

Właściwy etap upamiętnienia obozów w Treblince rozpoczął się 
w 1955 r. ogłoszony w tym roku przez Centralny Zarząd muzeów i Zabyt-
ków ministerstwa kultury i sztuki zamknięty konkurs na zagospodaro-
wanie obszaru byłych obozów wygrali adam Haupt i Franciszek Duszeń-
ko. Trzeba było jeszcze czekać trzy lata, by Prezydium Wojewódzkiej rady 
narodowej w Warszawie przyjęło uchwałę nr XVi/69 z 3 czerwca 1958 r., 
która zobowiązywała Wydział kultury Wrn m.in.: do powołania w ter-
minie 14 dni społecznego komitetu budowy Pomnika w Treblince, któ-
rego zadaniem będzie zebranie funduszy na realizację pomnika oraz jak 
najszybsze rozpoczęcie jego budowy ze środków społecznych; do ustalenia 
wspólnie z Wojewódzkim Zarządem rolnictwa i leśnictwa, Wojewódzkim 
Zarządem spraw Wewnętrznych i Prezydium Powiatowej rady narodowej 
w sokołowie Podlaskim praw własnościowych do terenu byłych obozów 
oraz dokonania wywłaszczeń w trybie przyspieszonym. sprawa wywłasz-
czenia była bardzo poważnym problemem i stanowić miała 40% kosztów 
inwestycji, oscylujących w 1959 r. na poziomie 14 mln 114 tys. zł. Wynika-
ło to stąd, iż teren przewidziany pod upamiętnienie (początkowo zagospo-
darowanie przestrzenne obejmowało powierzchnie 204,5 ha) był w rękach 

23. Protokół z posiedzenia Rady Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa z dn. 25 lutego 
1952 r , aroPWim 1/43.

24. Informacja z 16 stycznia 1963 r. w sprawie uporządkowania i zabezpieczenia przed 
profanacją byłego obozu zagłady w Treblince oraz budowy pomnika upamiętniającego pamięć 
pomordowanych, aroPWim 85/2.
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prywatnych25. ostatecznie wywłaszczeniem objęto obszar 127 ha, a działki 
wykupiono od 192 właścicieli pochodzących ze wsi Grądy, Prostyń, Wólka 
okrąglik i maliszew nowy26. Wracając do stanu Treblinki w 1958 r. Henryk 
białczyński, ówczesny wiceprzewodniczący Wrn, wspomina, iż po wizycie 
w maju przedstawicieli TskŻ uzyskał polecenie zapoznania się ze stanem 
terenu Treblinki. Po przybyciu na miejsce ujrzał pusty teren, „gdzie żad-
nej tabliczki, nawet nazwy, żadnej bramy, ogrodzenia, oznaczenia granic, 
żadnych śladów zabudowań a nawet drogi”. Jednocześnie 1 listopada mia-
ły miejsce uroczystości, najpierw w byłym obozie pracy z udziałem rodzin 
zamordowanych, a następnie białczyński wraz z przedstawicielami lokal-
nych władz udał się na teren byłego obozu zagłady27.

W 1959 r. powstały Założenia do projektu upamiętnienia i uporząd-
kowania terenu byłego obozu kaźni hitlerowskiej w Treblince opracowa-
ne przez Zakłady artystyczno-badawcze akademii sztuk Pięknych na zle-
cenie bezpośredniego wykonawcy prac w Treblince – okręgowej Dyrekcji 
budowy osiedli robotniczych w Warszawie (oDbor). Projekt ten został 
omówiony na posiedzeniu międzyorganizacyjnej komisji powołanej przez 
radę ochrony Pomników Walki i męczeństwa w składzie: prof. ludwik 
rajewski (rada ochrony Pomników Walki i męczeństwa), Janusz Gum-
kowski (Główna komisja badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce) i adam 
rutkowski (Żydowski instytut Historyczny), która zgłosiła doń szereg 
zastrzeżeń. Przede wszystkim za nieuzasadnione uznano zrównanie przez 
projektantów obozu pracy z obozem zagłady. Wedle komisji zasadą założeń 
winna być teza, iż obóz zagłady zostanie uporządkowany i zagospodarowa-
ny wedle projektu Duszeńki i Haupta, natomiast obóz pracy jedynie upo-
rządkowany, a upamiętnienie ograniczy się do płyty pamiątkowej. Ponad-
to zalecano zrewidowanie granic upamiętnionego terenu m.in. poprzez 
zrezygnowanie z wykupu terenu żwirowni i budowy pomnika łączącego 
obydwa obozy czy pawilonu muzealnego w związku z małą ilością auten-
tycznych przedmiotów i dokumentów z okresu istnienia obozów28. szereg 
z tych uwag zostało następnie uwzględnionych na etapie realizacji. W cza-
sie posiedzenia komisji oceny Projektów inwestycyjnych (koPi) przy 
oDbor (24 marca 1960 r.), na którym doprecyzowywano sprawę założeń 

25. Protokół z posiedzenia rozszerzonego Sekretariatu Rady Ochrony Pomników Walki 
i Męczeństwa odbytego w dn. 9 grudnia 1959 r., aroPWim 1/211.

26. e. kopówka, ks. P. rytel-andrianik, dz.cyt., s. 118.
27. H. białczyński, Jak powstawał pomnik upamiętniający Zagładę Żydów w Treblince, 

b.d. s. 3, 6. materiały bieżące rady oPWim.
28. Protokół z posiedzenia z dn. 15 grudnia 1959 r. Międzyorganizacyjnej Komisji powoła-

nej przez Radę Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa w celu zaopiniowania założeń do pro-
jektu uporządkowania, upamiętnienia i zagospodarowania b. obozów w Treblince, aro-
PWim 1/211.
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upamiętnienia byłych obozów, jeden z uczestników adolf Ciborowski opo-
wiadał się za zabezpieczeniem i konserwacją pozostałości po byłym obo-
zie zagłady, w tym resztek rampy kolejowej, argumentując to ich przyszłą 
funkcją dydaktyczną29.

mimo wyżej wspomnianych poczynań władz salo Fiszgrund z Towa-
rzystwa społeczno-kulturalnego Żydów w Polsce zauważył, że chociaż są 
podejmowane sporadyczne działania zmierzające do rozwiązania sytu-
acji Treblinki, to jednak nie przyniosły one zadowalających rezultatów. 
Potwierdziła to delegacja Prezydium rady ochrony na czele z przewodni-
czącym Januszem Wieczorkiem oraz Prezydium Wrn z Warszawy wizy-
tujące Treblinkę 13 listopada 1960 r. na miejscu zastano m.in. siedem świe-
żo wykopanych dołów. W związku z tym na posiedzeniu Prezydium rady 
ochrony polecono Prezydium Wrn w Warszawie przyjąć uchwałę zatwier-
dzającą projekt dla Treblinki i określającą granice przyszłego terenu wyłą-
czonego z eksploatacji30. rzeczona Uchwała została przyjęta 29 listopada 
1960 r. ostateczna decyzja o wzniesieniu pomnika zapadła w 1961 r. Wtedy 
to zlecenia wykonania pomnika otrzymały Zakłady artystyczno-badawcze 
akademii sztuk Pięknych w Warszawie. Wówczas do Duszeńki i Haupta 
dołączył przedstawiciel Zakładu – Franciszek strynkiewicz, później odpo-
wiedzialny za wykonanie pomnika w byłym obozie karnym31.

W tym miejscu należy wspomnieć, że w 1960 r. mo sporządziła 12 wnio-
sków do kolegium orzekającego w sprawie profanacji byłego obozu zagła-
dy. Umotywowane były tym, że ludność wypasając bydło uszkadza i zanie-
czyszcza teren oraz niszczy drzewostan. Jednak przez brak podstawy 
prawnej, nie zapadły żadne wyroki. Według ustaleń Powiatowego komen-
danta mo w sokołowie Podlaskim rozkopywanie grobów odbywało się 
przeważnie o świcie i w dni targowe. Wielogodzinne zasadzki organizowa-
ne przez milicjantów z posterunku w kosowie lackim nie przynosiły rezul-
tatu w postaci złapania kogokolwiek na gorącym uczynku. by przeciwdzia-
łać temu zjawisku Prezydium Powiatowej rady narodowej w sokołowie 
Podlaskim w 1960 r. wydało zarządzenie regulujące ochronę terenu, które 
na jednej z narad zostało podane do wiadomości sołtysom, oni następnie 
mieli poinformować mieszkańców, a także zorganizowano dla tychże wiec 
masowy, na którym przewodniczący Prezydium Powiatowej rady narodo-
wej „wskazał na ważność ochrony obszaru b. obozu zagłady”. Dodatkowo 
wystawiono tablice informujące o zakazie wstępu32.

29. m. rusiniak, dz.cyt., s. 45.
30. Protokół nr 2 z posiedzenia Rady Ochrony Pomników Walk i Męczeństwa z 17 listo-

pada 1960 r , aroPWim.
31. m. rusiniak, dz.cyt., s. 44.
32. Sprawozdanie z wyjazdu służbowego w sprawie b. obozu zagłady w Treblince w dn. 22 

XI 1960 r. w składzie: Szwed Aleksander, przedstawiciel Urzędu Spraw Wewnętrznych 
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na posiedzeniu Prezydium rady ochrony, 19 września 1961 r., wiceprze-
wodniczący Wrn w Warszawie Janusz Łopuski podał wstępny kosztorys 
upamiętnienia, który miał wynieść 13,5 mln zł. Podnosił jednak sprawę bra-
ku zagwarantowania tej kwoty w ramach budżetu Wrn na rok 1962, mimo 
wpłaty TskŻ w wysokości 750 tys. zł i możliwej zbiórki społecznej, którą 
kierował komitet Honorowy budowy Pomnika w Treblince. Działający od 
1960 r. komitet, na którego czele stał stanisław Turski, rektor Uniwersytetu 
Warszawskiego, wysłał parę miesięcy wcześniej ok. 50 tys. apeli o wpłaty do 
przedsiębiorstw, zakładów i instytucji w całym kraju. Jak informowano na 
posiedzeniu, dotychczas wpłynęło 706 wpłat na kwotę 170 927,14 zł. Jedno-
cześnie wiceprzewodniczący ogłosił, iż rozpoczęte 1 września prace miały 
obejmować: zagrodę dozorcy, wiatę przeciwdeszczową, parkingi i dojazdy 
– w całości; płyty betonowe w 50%; czarną drogę w odcinkach niezbęd-
nych do prowadzenia robót, rów graniczny okalający teren obozu – 17%. 
obok finansów pojawił się problem granitu na pomnik, bowiem Franciszek 
Duszeńko zaproponował szwedzki zamiast polskiego, jako odpowiedniejszy 
do obróbki. sprawę tę koordynował salo Fiszgrund z TskŻ, który począt-
kowo zawiadamiał, że na podstawie wstępnych rozmów potrzebne bloki 
można będzie otrzymać niskim kosztem lub wręcz za darmo33. ostatecznie 
okazało się, że choć zakup granitu miał pokryć szwedzki komitet Treblinki 
wraz z Światowym kongresem Żydów (ŚkŻ), to w pierwszej połowie 1962 r. 
wyniknął problem ze zbiórką w szwecji, a ŚkŻ nie przekazał zadeklarowa-
nej wcześniej sumy. W związku z tym zrezygnowano z granitu szwedzkiego 
i wykorzystano polski. a jak podkreślano w 1962 r. na kwietniowym posie-
dzeniu Prezydium rady brak granitu był „rzeczywiście palącym i groź-
nym dla terminowego zakończenia robót”34 i w dużym stopniu wpłynął 
na spowolnienie prac. mimo to w czasie wizytacji robót 5 listopada 1962 r. 
stwierdzono „[…] że szeroki zakres robót upamiętnienia i porządkowych 
na terenie obydwóch obozów osiągnął już etap końcowy”35. Jak się okazało, 
mimo tak optymistycznych ocen, na otwarcie mauzoleum trzeba było cze-
kać do 10 maja 1964 r. na przeszkodzie cały czas stały finanse. Przewodni-
czący Janusz Wieczorek na posiedzeniu Prezydium w dniu 19 października 

Prezydium WRN, Głowacz Stefan, przedstawiciel Leśnictwa Prezydium WRN, Kraszewski 
Zygmunt, przedstawiciel Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, aroPWim 
85/1.

33. Protokół z posiedzenia Prezydium Rady Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa 
z dn. 19 września 1961 r., aroPWim 1/1.

34. Protokół z posiedzenia rozszerzonego Prezydium Rady Ochrony Pomników Walki 
i Męczeństwa z dn. 27 kwietnia 1962 r., aroPWim.

35. Notatka protokolarna z wizytacji robót upamiętniających b. obozy w Treblince, doko-
nanej w dn. 5 listopada 1962 r. przez Prezydium Rady Ochrony Pomników Walki i Męczeń-
stwa oraz Komitet Honorowy Budowy Pomnika w Treblince, aroPWim 1/2.
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1962 r. zauważył: „upamiętnienie Treblinki jest monumentem wielkim, ale 
i kosztownym – budowanym dotychczas w znacznej mierze na kredyt. Dla 
różnych przyczyn trudno jest wymagać pełnego sfinansowania tej inwesty-
cji przez skarb Państwa – rada jako organizator upamiętnienia ma moral-
ne prawo i obowiązek włączyć do tej imprezy fundusze społeczne. Dotych-
czasowe wyniki zbiórki są raczej niedostateczne i póki ich nie uzupełnimy, 
trudno mówić o odsłonięciu pomnika”. Dlatego do rozpropagowania zbiór-
ki postanowiono włączyć placówki dyplomatyczne, a także oczekiwano 
w tej sprawie pomocy ze strony TskŻ36. na początku 1963 r. komitet Hono-
rowy wysłał 9 listów do ambasadorów: Zsrr, Jugosławii, bułgarii, nrD, 
austrii, Grecji, belgii (2 tys. zł), Czechosłowacji oraz Francji, by ci poin-
formowali społeczeństwa w swoich krajach o akcji zbiórkowej. natomiast 
msZ w tej samej sprawie zwróciło się do polskich placówek dyplomatycz-
nych w Usa, Włoszech, Holandii, Wielkiej brytanii, kanadzie, brazylii. 
W wyniku zbiórki, na dzień 19 grudnia 1963 r. udało się pozyskać z zagra-
nicy 77,369 dolarów (tj. 5,505 tys. zł), a w kraju 7,367 tys. zł, co łącznie dało 
kwotę 12,873 tys. zł37. ostatecznie cały program inwestycyjny zrealizowa-
no w drugiej połowie 1963 r. Począwszy od 28 października do 29 listopa-
da odbywał się odbiór techniczny robót. odbiór artystyczny miał miejsce 
2 grudnia38.

Dość długo trwały również uzgodnienia w sprawie napisu przewidzia-
nego na płytę przed pomnikiem w obozie zagłady. Początkowo wybrano 
strofy z wiersza Władysława broniewskiego Do Żydów polskich39. następ-
nie rozważano umieszczenie fragmentu wiersza mieczysława Jastruna 
Pogrzeb40 lub tekst „nie zapomnimy o Waszej męczeńskiej śmierci o ludo-
bójstwie dokonanym przez hitlerowców”. ostatecznie rada ochrony 
Pomników Walki i męczeństwa zaakceptowała we wrześniu 1963 r. uniwer-
salny napis „niGDY WięCeJ”, wyryty w sześciu językach: polskim, jidysz, 

36. Protokół z posiedzenia rozszerzonego Prezydium Rady Ochrony Pomników Walki 
i Męczeństwa z 19 października 1962 r., aroPWim 1/2.

37. Zestawienie wpływów z akcji zbiórki na pomnik w Treblince 19 grudnia 1963 r., aro-
PWim 85/4.

38. Protokół z posiedzenia Prezydium Rady Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa 
z dn. 22 listopada 1963 r., aroPWim 1/3.

39. „nie ludzie, lecz psy okrwawione, i nie żołnierze, lecz kaci, 
Przyszli, by śmiercią porazić was, wasze dzieci i żony: 
Gazem w komorach wydusić, wapnem w wagonach wytracić, 
i szydzić z umierających bezdomnych i przerażonych”.

40. „Jakże mam uczcić śmierć twoją 
Jak iść za twoim pogrzebem? 
bezdomna garstko popiołu 
Pomiędzy ziemią i niebem”.
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rosyjskim, francuskim, angielskim i niemieckim41. Zaakceptowano tak-
że tekst w tych samych sześciu językach, który umieszczono na tablicach 
informacyjnych przed symboliczną bramą wejściową do obozu zagłady42. 
natomiast w przypadku napisu na płycie przed pomnikiem w dawnym 
obozie karnym analizowano wersy z wiersza Zbigniewa stolarka „Życiem 
twardym, śmiercią twardą // Drogo płacono jutro cenę” lub „W hołdzie ofia-
rom barbarzyństwa hitlerowskiego”.

oficjalne odsłonięcie pomnika odbyło się 10 maja 1964 r. Wtedy też 
przyjęto nazwę tego miejsca – mauzoleum Walki i męczeństwa w Treblin-
ce. Pierwszym punktem programu, rozpoczętego o godz. 12 przed pomni-
kiem w obozie zagłady, było odśpiewanie hymnu polskiego. następnie głos 
zabierali kolejno: przewodniczący komitetu Honorowego budowy Pomni-
ka w Treblince43, rektor Uniwersytetu Warszawskiego dr stanisław Turski; 
przewodniczący Prezydium rady ochrony Pomników Walki i męczeń-
stwa, wiceminister Janusz Wieczorek; przedstawiciel Towarzystwa spo-
łeczno-kulturalnego Żydów w Polsce salo Fiszgrund. Po przemówieniach 
odsłonięcia monumentu dokonał wicemarszałek sejmu Prl – Zenon 
kliszko. Delegacje następnie udały się do byłego obozu pracy, gdzie uro-
czyście pomnik odsłonił przewodniczący Prezydium Wojewódzkiej rady 
narodowej w Warszawie antoni mierzwiński. Wśród 30 tys. uczestników 
znaleźli się m.in. więźniowie Treblinki ii: Jankiel Wiernik, richard Gla-
zar, berl Duszkiewicz i Zenon Gołaszewski, a także prezydent Światowe-
go kongresu Żydów nahum Goldman, generalny dyrektor Jointu w europie 
Charles Jordan i przedstawiciele organizacji żydowskich z Włoch, Francji, 
anglii, Czechosłowacji, kuby, rumunii i izraela. W dniu 11 maja Przewod-
niczący rady oPWim Janusz Wieczorek spotkał się z członkami delega-
cji zagranicznych, przybyłymi na uroczystość 10 maja. Wszyscy wyraża-
li słowa uznania za upamiętnienie Treblinki, które posiada niewątpliwe 
wysokie walory estetyczne. nahum Goldman powiedział m.in.: „sądzę, że 
wyrażę opinię wszystkich organizacji, które tu reprezentuję, jeżeli złożę 
słowa uznania rządowi polskiemu i polskiemu narodowi za wszystko, co 
uczynił w celu uwiecznienia pamięci zamordowanych Żydów”. Wszyscy 

41. aroPWim 85/3. napis w jęz. hebrajskim dodano w 2002 r. Z inicjatywą tą wystąpił 
ówczesny ambasador izraela w rP szewach Weiss.

42. Na tym terenie od lipca 1942 r. do sierpnia 1943 r. istniał hitlerowski obóz zagłady, 
w którym wymordowano ponad 800 000 Żydów z Polski, Związku Radzieckiego, Jugosławii, 
Czechosłowacji, Bułgarii, Austrii, Francji, Belgii, Niemiec i Grecji. Dnia 2 sierpnia 1943 r. więź-
niowie podnieśli zbrojny bunt krwawo stłumiony przez hitlerowskich oprawców. W odległo-
ści 2 km w Karnym Obozie Pracy hitlerowcy wymordowali w latach 1941–1944 około 100 00 
Polaków, aroPWim 85/3.

43. komitet był ciałem społecznym, mającym na celu pozyskiwanie funduszy z kraju 
i z zagranicy na budowę pomnika w Treblince. rozwiązany został w 1964 r.
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mówcy (Charles Jordan, Chaim nowomodni, reprezentujący Żydów z kuby, 
G. munia z Włoch, alfred Grant z Francji czy alek Waterman z anglii) pod-
kreślali, że nie będą szczędzić sił w walce przeciwko odradzającym się neo-
faszystowskim siłom, dążeniom rewanżystów, w walce o pokojowe i przy-
jazne współżycie narodów44. Ponadto ze strony polskiej w spotkaniu brali 
udział wiceminister msZ J. Winiewicz, przewodniczący WWrn a. mierz-
wiński, generalicja WP, członkowie ZboWiD czy organizacji społecznych45.

Do dzisiaj założenie przestrzenne w na terenie byłego obozu zagłady 
uchodzi za jedno z najbardziej wymownych na świecie upamiętnień ofiar 
Holokaustu. Jak zauważa irena Grzesiuk-olszewska „sprawia wrażenie 
pochodu do nikąd, widmowej pielgrzymki setek tysięcy istot ludzkich idą-
cych na śmierć”46. W 1994 r. upamiętnienie zostało uznane przez nowo-
jorskie The Jewish museum za najbardziej poruszający monument w tej 
tematyce47.

Po latach adam Haupt, jeden z twórców założenia, tak wspominał pierw-
sze zetknięcie z Treblinką: „rozgrzebana była tu i tam ziemia, kości leżały 
na wierzchu, trzeba było to po pierwsze – zabezpieczyć, żeby tego nie pro-
fanowali […] Po drugie, żeby upamiętnić tak, aby nic nie było tego w stanie 
ruszyć, żeby to było jak najprostszymi środkami, uniknąć wszelkiego popi-
sywania się, bo to by było nieprzyzwoite w stosunku do tego, co tam się 
stało”48. Ponadto całość upamiętnienia w obozie zagłady miała się kompo-
nować z otoczeniem. nieużytki i piaski wśród lasów, pustkowie i skompli-
kowana rzeźba terenu generowały zastosowanie prostych form wyrazu49.

Z dawnego obozu zagłady nie pozostał żaden relikt, mogący posłużyć 
twórcom do włączenia go do projektowanego założenia. Dlatego postano-
wiono, że wejście do obozu będą symbolizować dwa betonowe bloki z wyry-
tym napisem „obÓZ ZaGŁaDY” (początkowo rozważano umieszczenie 
napisu „Vernichtungs-lager Treblinka”50). Przed nimi znajduje się siedem 

44. Po uroczystościach w Treblince – przyjęcie dla zagranicznych delegacji, „Foks-Szty-
me” nr 74/2984 z dn. 14 maja 1964 (tłumaczenie), aroPWim 85/15.

45. spotkanie z delegacjami zagranicznymi przybyłymi na uroczystości w Treblince, 
„Trybuna ludu” z 12 maja 1964, nr 130 (5518), rok XVii.

46. i. Grzesiuk-olszewska, Polska rzeźba pomnikowa w latach 1945 – 1995, Warszawa 
1995, s. 116.

47. k. radecka, Upamiętnienie zrealizowane w Treblince, referat wygłoszony na i kon-
ferencji naukowej „Co wiemy o Treblince? stan badań”, która odbyła się w dniach 4–5 paź-
dziernika 2011 r. w muzeum Walk i męczeństwa w Treblince.

48. H. Taborska, Rozstrzelane kamienie, „Polityka” nr 30 (2360) z 27 lutego 2002.
49. Chcieliśmy stworzyć widoczny symbol dla uczczenia pamięci pomordowanych (roz-

mowa z twórcami pomnika w Treblince – Adamem Hauptem i Franciszkiem Duszeńko), 
Zachodnia agencja Prasowa nr 108a z dn. 20 kwietnia 1964 r., aroPWim.

50. Mauzoleum męczeństwa w Treblince, „Trybuna ludu” z 29 listopada 1960 r., nr 332 
(4283), rok Xiii.
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kamiennych bloków, z czego sześć w różnych językach informuje o historii 
tego miejsca, natomiast siódmy przedstawia plan obozów.

od bramy ku rampie prowadzą betonowe podkłady, odzwierciedlają-
ce szyny kolejowe. Przy symbolicznej rampie usytuowano głazy z nazwa-
mi państw, z których przybywały ofiary: austria, belgia, bułgaria, Czecho-
słowacja, Francja, Grecja, Jugosławia, niemcy, Polska, Zsrr51. od rampy do 
pomnika rozciąga się droga, tzw. kocie łby, niegdyś prowadząca do komór 
gazowych, znajdujących się w miejscu obecnego monumentu autorstwa 
Franciszka Duszeńki. Usytuowano go pośrodku leśnej polany, która została 
podzielona na trzy ogromne pola i zalana betonem przykrywającym miej-
sca po masowych grobach. W beton zostało wprowadzonych 17 tys. słupów 
granitowych różnej wielkości, mających odzwierciedlić setki tysięcy ofiar. 
na większych z nich (130) wyryto napisy miejscowości, z których wywiezio-
no do obozu zagłady w Treblince co najmniej 1000 Żydów52.

Pomnik Duszeńki to „ołtarz ofiarny w postaci pękniętej bryły o kształcie 
masywnego prostopadłościanu, zbudowany z grubsza ociosanych wielkich 
brył granitu”53 o wysokości 8 m. na samym szczycie frontowej części cza-
py znajdują się dłonie rozwarte w geście błogosławieństwa, a na jej wschod-
niej stronie wyryto siedmioramienny świecznik. Pozostałe boki ozdobiono 
wizją tragedii, pokazaną poprzez fragmenty ciał ludzkich: „męczeństwo”, 
„kobiety i dzieci”, „Walka”, „Przetrwanie”54. Jak stwierdza autor „z per-
spektywy czasu przekonany jestem, […] że płaskorzeźby pomnika są bar-
dzo ważnym komponentem dramaturgii całego terenu, są jakby pomostem 
naszej wyobraźni, gdzie ich związek z masowością i umownością znaku – 
kamienia przykrycia mogił jest najistotniejszym elementem metafizycznej 
konstrukcji całego terenu obozu zagłady”55.

niesamowite wrażenie sprawia znajdujące się z tyłu pomnika Duszeńki 
upamiętnienie stosu wedle projektu adama Haupta. Jak wspomniana sam 
artysta znalezienie odpowiedniego środka wyrazu dla tego miejsca nie przy-
szło mu łatwo: „pracowałem zawzięcie […] aż wreszcie w pewnym momen-
cie utknąłem. Utknąłem przy koncepcji symbolu polowego krematorium. 
był to jeden z bardzo, jak sądzę, ważnych składników całego założenia. 
Czułem jak ma wyglądać. Czułem, a nie potrafiłem tego wyartykułować. 
szukałem. szkicowałem. robiłem modele w glinie, w gipsie, w ceramice. 
Dziesiątki modeli. nie i nie. Czułem, że musi mieć pamięć ciała. Pamięć 

51. Jedenasty kamień z napisem „macedonia” ustawiono w 2008 r.
52. W 1998 r. dopisano kolejne miejscowości na wniosek benjamina majerczyka, 

sekretarza generalnego Związku Żydów Pochodzących z Polski w izraelu. obecnie nazwy 
państw i miejscowości znajdują się na 221 kamieniach.

53. i. Grzesiuk-olszewska, Polska rzeźba pomnikowa…, s. 116.
54. Tamże.
55. Tamże, s. 250.
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piekła? Jak to uzyskać?”56 a. Haupt dalej w tej samej rozmowie wspomi-
na, że jego pomysł okazał się trafiony i spełnił zadanie, bowiem „kobiety 
wiejskie stojąc nad płytą krematorium płakały. a przecież nie ma tam żad-
nego napisu, że jest to upamiętnienie polowego krematorium. Ten płacz 
był dla mnie najwyższą nagrodą”57. Upamiętnienie ma formę zagłębionej 
nieznacznie w grunt płyty barwionego sadzą angielską betonu o wymia-
rach 22 x 4,5 m; poszarpana powierzchnia płyty pokryta została „soplami” 
bazaltowymi. Płytę otacza płytki rów, a wokół całości znajdują się znicze 
ziemne (początkowo odkryte, ale już w 1968 r. główny konserwator Zabyt-
ków woj. warszawskiego zalecił ich nakrycie, ze względu na wlewającą się 
wodę, która przy zamarznięciu mogła spowodować ich rozerwanie58).

skromniejszą formę nadano upamiętnieniu ofiar obozu pracy Treblin-
ka i. Główny akcent stanowi pomnik ku czci ofiar obozu. Jest to ściana 
z czerwonego piaskowca (12 m dł., 2,7 m wys., i ok. 1,6 m szer.) bez żadnych 
akcentów rzeźbiarskich lub napisów. U stóp pomnika położona została pły-
ta betonowa o dług. 15 m i szer. 2 m, o kształcie przypominającym dwie pły-
ty nagrobne, u końców zanurzone w ziemi, z wyrytym napisem: „W hołdzie 
pomordowanym”. Ciekawym akcentem są tzw. łezki (nieregularne formy 
czerwonego piaskowca) prowadzące do pomnika, mające symbolizować 
krew więźniów, która wsiąkła w tę ziemię. Zbiorowe mogiły upamiętnio-
no 112 krzyżami betonowymi o wys. 1 m, a w miejscach pojedynczych mogił 
ustawiono 12 krzyży. obecnie liczba krzyży wzrosła do 140, a do części 
z nich przyczepiono tabliczki z danymi ofiar. Zachowano także betonowe 
podkłady po barakach więźniarskich (pokryto je wylewkami betonowymi 
o grubości 5 cm), a także inne pozostałe relikty po obozie, do kompleksu 
włączono dawną żwirownię – miejsce pracy więźniów59.

na koniec należy wspomnieć, że część artystyczną zagospodarowania 
przestrzennego uzupełniono o następujące obiekty: wiatę przeciwdeszczo-
wą (miała spełniać funkcję miejsca obsługi turystów z małą ekspozycją) 
oraz dom dozorcy, który umiejscowiono 0,5 km od obozu zagłady. Zamiesz-
kał w nim Tadeusz kiryluk, jego zadaniem była opieka nad terenami poobo-
zowymi i oprowadzanie zwiedzających. Patronat społeczny powierzono 
szkole Podstawowej w Poniatowie i harcerzom z Hufca w sokołowie Pod-
laskim. W zamian za opiekę przewodniczący rady w dniu 17 października 

56. rozmowa red. Wandy staroniewicz z adamem Hauptem dla „kuriera sopockie-
go”, 20 grudnia 2002 r., (za:) k. radecka, Upamiętnienie zrealizowane w Treblince, referat 
wygłoszony na i konferencji naukowej „Co wiemy o Treblince? stan badań”, która odbyła 
się w dniach 4–5 października 2011 r. w muzeum Walk i męczeństwa w Treblince.

57. Tamże.
58. Protokół z inspekcji konserwatorskiej odbytej dn. 27 listopada 1968 r. Obiekt – d. obóz 

zagłady Treblinka, aroPWim 85/8.
59. e. kopówka, ks. P. rytel-andrianik, dz.cyt., s. 67–68.
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1964 r. zaprosił harcerzy do Warszawy, gdzie gościli w szkole im. J. korcza-
ka i zwiedzili stolicę.

mauzoleum Walki i męczeństwa w treblince 1964–1986

Po hucznym otwarciu mauzoleum 10 maja 1964 r. już w następnym mie-
siącu można było stwierdzić szereg usterek. Zwrócono uwagę na brak wody 
w urządzeniach wodociągowych w gajówce i w ubikacjach czy uszkodzenie 
wiaty przeciwdeszczowej60. W związku z uruchomieniem bufetu turystycz-
nego, zalecano zbudowanie w pobliżu gajówki studni z ręcznym urządze-
niem do pobierania wody, często bowiem występowały awarie w dopływie 
wody do sieci wodno-kanalizacyjnej61. Ponadto wskazano na zły stan wiaty 
przeciwdeszczowej.

Tymczasem co roku zwiększała się liczba odwiedzających Treblinkę. 
W 1965 r. było to ponad 3 tys. osób, w tym 27 wycieczek zagranicznych, 
a w 1966 r. już 8 755 osób, w tym ok. 200 z zagranicy m.in. z Zsrr, argen-
tyny, Czechosłowacji czy izraela62. Uroczystości, jeśli były organizowane, 
miały charakter lokalny i skromny.

kolejne lata przyniosły spiętrzenie problemów związanych z eksploata-
cją mauzoleum w Treblince. szczególnie źle przedstawiała się sprawa wiaty 
(praktycznie od otwarcia nie działała w niej instalacja elektryczna, przecie-
kał wykonany wadliwie dach, a sanitariaty były zaniedbane) i domu opie-
kuna. Cały teren zarastał chwastami, które nie łatwo było zlikwidować63.

Jak zauważył Janusz Wieczorek w 1970 r. „w Treblince stan jest niepo-
kojący – jeśli w porę nie przeprowadzi się remontu, zniszczenie będzie 
szybko postępować”. Dlatego zwrócił się do wiceprzewodniczącego Prezy-
dium Wrn w Warszawie bolesława reka, by ten powołał fachowy zespół 
z udziałem PsP, mający do 1 lipca opracować harmonogram, zakres i kosz-
torys prac, nie wstrzymując obecnie prowadzonych działań64. Pokłosiem 
wytycznych był opracowany przez Pracownie sztuk Plastycznych uzgod-
niony program robót konserwacyjno-remontowych byłego obozu zagłady 

60. Według założeń miała pełnić funkcję budynku recepcyjnego.
61. Pismo Wydziału Kultury WRN w Warszawie do Podstołecznej Dyrekcji Budowy 

Osiedli Robotniczych w Warszawie, 19 czerwca 1964 r., aroPWim 85/8.
62. Sprawozdania Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa 

w Warszawie za rok 1966.
63. Protokół z inspekcji konserwatorskiej odbytej w dn. 27 listopada 1968 r. przez Wacła-

wa Kochanowskiego Głównego Konserwatora Zabytków woj. Warszawskiego. Notatka dla 
Ministra Janusza Wieczorka przygotowana przez Józefa Kowalika z dn. 11 czerwca 1969 r., 
aroPWim 85/8.

64. Protokół z posiedzenia Prezydium Rady Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa 
z dn. 22 maja 1970 r., aroPWim 1/10.
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Treblinka, z widniejącą datą 17 sierpnia 1970 r., stanowiący podstawę do 
prac w następnych latach. Dowiadujemy się z niego m.in., że nakrywy 
na zniczach wokół rusztu pomalowane były seledynową farbą z białymi 
uchwytami. Wtedy przyjęto zastąpienie ich czarnymi65. W czasie wizyta-
cji Treblinki w dn. 26 sierpnia 1971 r. przez komisję konserwatorsko-Pla-
styczną rady ochrony, w której uczestniczył m.in. prof. Jan Zachwatowicz, 
stwierdzono: „wiata przy parkingu – stan dobry lecz brak jakichkolwiek 
oznaczeń informacyjnych. nie ma postulowanego planu obozu i ani jed-
nego napisu i wskazówki (nawet dotyczącej drogi do domku dozorcy). […] 
Urządzenia sanitarne zamknięte na klucz i brak wskazówki gdzie ten klucz 
znajduje się […] brak informacji i drogowskazów do obozu Treblinka i. […] 
nie widać zabiegów o utrzymanie zieleni”66. W dokumencie z 1972 r. moż-
na przeczytać, że część zaniedbań została rozwiązana. oczyszczono z zie-
leni płaszczyzny betonowe w byłym obozie zagłady, teren żwirowni, ram-
pę, drogi oraz fundamenty po barakach w byłym obozie pracy. Poddano 
również konserwacji pomnik w byłym obozie Treblinka i. Wyremontowa-
no dozorcówkę i wiatę67. Zasadnicze prace ukończono w 1973 r. z konkluzją, 
że, aby nie dopuścić do podobnych zaniedbań jak w latach poprzednich, 
każdego roku należy na mauzoleum przeznaczać 300 tys. zł68.

W 1975 r., w związku z nowym podziałem administracyjnym Polski 
Ludowej69, za utrzymanie Treblinki odpowiedzialny został Urząd Woje-
wódzki w siedlcach wraz z Wojewódzkim konserwatorem Zabytków w sie-
dlcach. lata 80. przyniosły także unormowanie sytuacji formalno-prawnej 
mauzoleum, które do 1981 r. nie podlegało jakiejkolwiek placówce muze-
alnej. W tymże roku mauzoleum podporządkowano muzeum Zbrojowni 
w liwie. Jak się okazało placówka w liwie, dysponująca niewystarczającymi 
funduszami, nie była w stanie podołać temu zadaniu70. kolejnym pomysłem 
było utworzenie muzeum martyrologii Żydów w Treblince, zgłoszone przez 
sekretarza Wojewódzkiego obywatelskiego komitetu ochrony Pomników 

65. aroPWim 85/9.
66. Notatka informacyjna o stanie miejsc upamiętnienie w Treblince, Sobiborze, Bełżcu, 

Majdanku, Porytowym Wzgórzu, Białej Podlaskiej, Zamościu i Palmirach opracowana przez 
Komisję Konserwatorsko-Plastyczną Rady Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa z dn. 
30 sierpnia 1971 r., aroPWim 1/11.

67. Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Obywatelskiego Komitetu Ochrony 
Pomników Walk i Męczeństwa w Warszawie za rok 1972, aroPWim 8/76.

68. Sprawozdanie Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 
w Warszawie za rok 1973 r.

69. od 1964 r. za mauzoleum odpowiadał Wydział kultury Urzędu Wojewódzkiego 
w Warszawie, współpracujący z Głównym konserwatorem Zabytków w Warszawie.

70. Ocena działalności Mauzoleum Walki i Męczeństwa w Treblince przygotowana 
przez Zofię Więckowską, dyrektora Muzeum Regionalnego w Siedlcach, 10 grudnia 1985 r., 
aroPWim.
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Walki i męczeństwa w siedlcach (Wok okoPWim) Wacława kruszew-
skiego. muzeum jako samodzielna jednostka miałoby działać od 1 stycz-
nia 1985 r., ze statutem opracowanym przez Zofię Więckowską, dyrektor 
muzeum regionalnego w siedlcach71. ostatecznie w 1986 r. upamiętnie-
nie w Treblince uczyniono oddziałem muzeum regionalnego w siedlcach, 
a nazwę zmieniono na muzeum Walki i męczeństwa w Treblince – oddział 
muzeum okręgowego w siedlcach. Jeszcze w grudniu 1985 r. na posiedze-
niu Wok oPWim w siedlcach przewodnicząca komisji Propagandowo-
-Historycznej Urszula maksymiuk sugerowała, że warto podjąć działania 
zmierzające do utworzenia tzw. archiwum Treblinki, poprzez kwerendy 
materiałów w archiwach polskich i zagranicznych, które powinno się zna-
leźć w przyszłym muzeum. mimo zatwierdzenia tego wniosku, nie podjęto 
żadnych działań zmierzających do powstania wspomnianego archiwum72.

od początku istnienia mauzoleum, patronat społeczny nad nim roz-
taczały okoliczne hufce ZHP. Co roku Treblinka była miejscem, gdzie har-
cerze sokołowskiego szczepu im. Janusza korczaka organizowali uroczy-
ste zbiórki, na których wstępujący do związku składali przyrzeczenia. 
W 1979 r. odbył się ponadto zlot drużyn „nieprzetartego szlaku”, powią-
zany z uroczystym przyrzeczeniem harcerskim dzieci ułomnych fizycznie 
i psychicznie, a także zorganizowano plener poetycko-malarski, w ramach 
którego prezentowano m.in. poświęcone martyrologii Żydów wiersze poety 
Jerzego Czuraja. natomiast 30 kwietnia 1983 r. pod hasłem „nigdy więcej 
wojny” odbył się zlot drużyn im. Janusza korczaka. W spotkaniu uczestni-
czyło ok. 3 tys. harcerzy – „korczakowców” z całego kraju, młodzież szkół 
województwa siedleckiego, władze wojewódzkie i kombatanci. Do Treblin-
ki przyjechały również delegacje światowych organizacji żydowskich z kil-
kudziesięciu krajów, przebywające w Polsce z okazji 40. rocznicy powstania 
w gettcie warszawskim.

W 1978 r. obchodzono międzynarodowy rok Janusza korczaka. Jed-
ną z form uczczenia pamięci wybitnego pedagoga było uroczyste odsło-
nięcie kamienia poświęconego Januszowi korczakowi i dzieciom z jego 
sierocińca w mauzoleum w Treblince73. W uroczystościach udział wzięli

71. Protokół z posiedzenia Prezydium Wojewódzkiego Obywatelskiego Komitetu Ochro-
ny Pomników Walki i Męczeństwa w Siedlcach z dn. 29 października 1984 r., aroPWim 8/60.

72. Protokół z posiedzenia Prezydium Wojewódzkiego Obywatelskiego Komitetu Ochro-
ny Pomników Walki i Męczeństwa w Siedlcach z dn. 13 grudnia 1985 r., aroPWim 8/60.

73. idea upamiętnienia sławnych ludzi zabitych w obozie zagłady pojawiła się już 
w 1959 r. Jednak ostatecznie przyjęto, że wyryte zostaną tylko nazwy miejscowości i pań-
stwa, z których pochodziły ofiary. Do dnia dzisiejszego kamień Janusza korczaka jest jedy-
nym imiennym upamiętnieniem w byłym obozie zagłady. Ponadto umieszczono drugi 
kamień nieodpowiadający ww. założeniu, mianowicie poświęcony męczennikom Getta 
Warszawskiego.
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m.in.: Janusz Wieczorek, Przewodniczący rady ochrony; Jerzy kuberski, 
minister oświaty i Wychowania; Jerzy Wojciechowski, naczelnik ZHP; wła-
dze wojewódzkie; członkowie Polskiego komitetu obchodów roku korcza-
kowskiego. W 1979 r. teren Treblinki odwiedziła także komisja Prezydenta 
Usa ds. Zagłady pod przewodnictwem elie Wiesela. W liście skierowanym 
na ręce J. Wieczorka komisja napisała, iż jej członkowie byli „bardzo poru-
szeni estetyczną wspaniałością Treblinki, która jest miejscem o wzbudzają-
cej lęk piękności i wielkiej artystycznej godności”74.

Podkreślenia wymaga fakt, że mimo braku budynku muzealnego w Tre-
blince i słabego dojazdu do mauzoleum, w pierwszej połowie lat 80. średnio 
co roku odwiedzane było ono przez ok. 35 tys. turystów. Zgłaszali oni jed-
nocześnie pewne uwagi, co do możliwych działań polepszających ekspre-
sję miejsca poprzez: zorganizowanie wystawy dokumentów, rozszerzenie 
informacji o historii miejsca czy zwiększenie ilości symboli plastycznych 
na terenie obydwu obozów75. Wychodząc naprzeciw sugestiom uspraw-
nienia obsługi zwiedzających, m.in. odtwarzano z budynku wiaty taśmy 
magnetofonowe, zawierające informacje historyczne o obozach w językach: 
jidysz, angielskim, polskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim76.

Podejmowane systematycznie prace konserwacyjno-remontowe w mau-
zoleum zaowocowały w 1985 r. otrzymaniem w Czynie opiekunów miejsc 
Pamięci narodowej – „Pamięć narodu w Hołdzie bohaterom ii wojny świa-
towej” – wyróżnienia za najlepiej utrzymane w skali kraju miejsce pamię-
ci narodowej.

muzeum Walki i męczeństwa w treblince od 1986 roku

Wraz ze zmianą nazwy postanowiono rozbudować muzeum Walki 
i męczeństwa w Treblince (mWim). W 1987 r. projekt zagospodarowania 
terenu, na zlecenie muzeum okręgowego w siedlcach, został opracowa-
ny (w wersji i i ii) przez spółdzielnie Pracy Twórczej architektów i Plasty-
ków „a” z Warszawy, a projektantami byli architekci Henryk kosieradzki 
i krzysztof ołdziejowski. akceptację uzyskał projekt w wersji i.

Głównym elementem założenia miał być budynek muzealny, uzupełnia-
jący istniejącą rzeźbę przez zapewnienie miejsca ekspozycji zbiorów, umiej-
scowiony w lesie pomiędzy parkingiem a symboliczną bramę wejściową 

74. Protokół z posiedzenia Prezydium Rady Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa 
z dn. 4 października 1979 r., aroPWim 1/19.

75. Protokół z posiedzenia Prezydium Rady Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa 
z dn. 28 czerwca 1979 r., aroPWim 1/19.

76. Ocena działalności Mauzoleum Walki i Męczeństwa w Treblince przygotowana 
przez Zofię Więckowską, dyrektora Muzeum Regionalnego w Siedlcach, 10 grudnia 1985 r., 
aroPWim.
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na teren byłego obozu zagłady. Przyjęta idea zakładała próbę odtworze-
nia ciągu przeżyć, które stały się udziałem ofiar Treblinki ii. W tym miej-
scu głos oddać należy architektowi H. kosieradzkiemu: „Wprowadzenie 
w nastrój stanu wojny odbywa się poprzez przestrzenne zagęszczenie bru-
talnych form ciężkich betonowych słupów, belek, stropów oraz zacieśnia-
jących się i rosnących ścian. Zwiedzający są prowadzeni kamienną posadz-
ką w kierunku wejścia do szczeliny. Ciemne i ciasne przejście sprowadza 
do wysokiego pomieszczenia doświetlonego górą z nachylonymi ku sobie 
ścianami (sztuczna perspektywa w celu spotęgowania wrażenia wysoko-
ści). Forma jest odtworzeniem refleksji wobec zagrożenia i niepewnej przy-
szłości. następny etap to wejście do sali projekcyjnej – pod światło z pro-
jektora i spojrzenie widzów (próba symulacji przesłuchań i przebywanie 
wśród nieznajomych w tej samej sytuacji). W sali odbywa się ciągła projek-
cja filmów na temat walki i martyrologii narodów w okresie wojny. Z sali 
przechodzimy pochylnią do podłużnych osiowo ustawionych pomieszczeń 
odtwarzających transport pociągiem […] symbolem rampy, wyładowania 
więźniów i uzyskanie przez większość z nich świadomości faktu nieuchron-
nej śmierci jest pomieszczenie w formie klatki. Jego zachwiana geometria 
oddaje wstrząs świadomości w obliczu tego faktu. Posadzka pogrąża się 
w szczelinie rampy prowadząc do ciągu trzynastu komór – symbolu komór 
gazowych, gdzie znajdują się zachowane szczątki ofiar. Zakręcający kory-
tarz otwiera się do kaplicy – miejsca skupienia i kontemplacji przeżyć, które 
stały się udziałem miliona ludzi. Wyjście kaplicy następuje unoszącą się śli-
macznicą – pochylnią na powierzchnię terenu, z widokiem na symboliczną 
bramę b. obozu zagłady”77.

ogółem powierzchnia użytkowa całego kompleksu miała wynieść 
670,1 m² w tym: część ekspozycyjna 370,8 m², część ogólna 122,8 m², zaple-
cze administracyjne 159,2 m². rozmiar całego założenia, tak samo jak 
w przypadku projektu z 1947 r., wpłynął na brak możliwości jego realiza-
cji, chociaż już w 1988 r. planowano zabezpieczyć na poczet prac 4 mln zł. 
Ponadto w 1989 r. do Prezesa rady ministrów wystąpiła Fundacja nis-
senabaumów z informacją, że przy udziale rady ochrony Pamięci Walk 
i męczeństwa, władz województwa siedleckiego oraz z pomocą finansową 
rFn, planuje wybudować wielofunkcyjny budynek muzealny. sprawa rów-
nież i w tym wypadku nie została pociągnięta dalej78.

W drugiej połowie lat 90. rada ochrony Pamięci Walk i męczeństwa 
w znacznym stopniu wspierała finansowo muzeum w Treblince. To przy 

77. Protokół z posiedzenia Prezydium WKOPWiM w Siedlcach z dn. 26 czerwca 1987 r., 
aroPWim 8/60 

78. Pismo Prezesa Fundacji Nissenbaumów do Prezesa Rady Ministrów z dn. 16 sierpnia 
1989 r , aroPWim 83/1.
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jej dofinansowaniu udało się w 1998 r. wyryć dodatkowe 86 nazw miejsco-
wości, z których Żydzi deportowani byli do obozu zagłady. Ponadto rada 
oPWim zainteresowała się sytuacją wiaty przeciwdeszczowej, będącej 
przez pewien czas miejscem prezentowania skromnej ekspozycji. na koszt 
rady oPWim wykonane zostały dwie ekspertyzy techniczne budynku – 
w listopadzie 1996 r. i lipcu 1999 r. Jednoznacznie stwierdzały, iż obiekt ten 
nie nadaje się do użytku i w 1999 r. został wyłączony z eksploatacji. osta-
teczna jego rozbiórka nastąpiła w 2001 r. Pozostałe dofinansowania rady 
oPWim w infrastrukturę muzeum obejmowały m.in.: inwentaryzację geo-
dezyjną terenu byłego obozu pracy (1996)79, remont w latach 1996–1998 
części płyty betonowej (2 886 m²) przykrywającej prochy pomordowanych 
w obozie zagłady80, czyszczenie i konserwację w 2001 r. zespołu pomniko-
wego na terenie obydwu byłych obozów (tablice i symboliczna brama byłe-
go obozu zagłady, pomnik główny autorstwa Duszeńki i pomnik autorstwa 
strynkiewicza)81. na zlecenie rady oPWim została także poddana anali-
zie próbka ziemi z tzw. „Czarnej Drogi”82. istniało podejrzenie, że może ona 
zawierać prochy ludzkie, jednak badania nie stwierdziły obecności szcząt-
ków organicznych83.

Pomoc rady oPWim wynikała przede wszystkim z problemów finanso-
wych mWim w Treblince. muzeum zarządza bowiem obszarem 132,64 ha84. 
Za utrzymanie tego olbrzymiego terenu najpierw odpowiadał wojewoda 
siedlecki, a od 1999 r. samorząd Województwa mazowieckiego. Według 
raportu rady oPWim z 1998 r. ze środków przyznawanych od wojewo-
dy: ok. 75% pochłaniały płace, na utrzymanie obiektu przeznaczano około 
20%, reszta szła na działalność merytoryczną85. niestety nic w tej kwestii 
nie zmieniła ustawa z dnia 7 maja 1999 r. O ochronie terenów byłych hitle-
rowskich obozów zagłady (Dz.U.1999.41.412), która opiekę nad Pomnikami 

79. W czasie tych prac odnaleziono kilkadziesiąt przedmiotów poobozowych, których 
konserwację sfinansowała rada oPWim.

80. Powierzchnia płyty betonowej, przykrywającej symboliczny cmentarz żydowski 
w byłym obozie zagłady, wynosi 22 tys. m².

81. aroPWim 83/3.
82. Łączyła ona obóz żydowski z obozem karnym.
83. J. adamska, Treblinka. Aktualna sytuacja miejsca pamięci, „Przeszłość i Pamięć. 

biuletyn rady ochrony Pamięci Walk i męczeństwa” nr 3 (12) 1999, s. 62–67. 
84. Już w 1966 r. teren ten został wpisany do rejestru Głównego konserwatora Zabyt-

ków decyzją z dn. 22 marca 1966 r. nr a-406/757. natomiast w 2006 r. Wojewódzki kon-
serwator Zabytków w Warszawie zmienił decyzję z 1966 r. Zmiana ta wynikała z potrzeby 
uściślenia granic ochrony konserwatorskiej.

85. Raport na temat aktualnego stanu miejsc pamięci narodowej na terenie byłych hitle-
rowskich obozów koncentracyjnych i ośrodków zagłady Żydów. Wnioski i propozycje rozwią-
zań, rada ochrony Pamięci Walk i męczeństwa, Warszawa 1998, s. 18., materiały bieżące 
rady oPWim.
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Zagłady uczyniła zadaniem z zakresu administracji rządowej. Fundusze na 
mWim w Treblince pochodzą z ogólnej puli pieniężnej, jaka przekazywana 
jest przez samorząd Województwa mazowieckiego do muzeum regional-
nego w siedlcach na utrzymanie zespołu macierzystego, a także oddziałów 
w Treblince i kotuniu86.

o tym jak ważna jest troska o muzeum w Treblince niech świadczy fakt, 
że ciągle zwiększa się liczba odwiedzających ją osób. o ile w latach 90. 
było to przeszło 30 tys. rocznie, to w 2013 r. liczba ta wyniosła blisko 51 tys., 
z czego młodzież stanowiła około 38 tys. Zdecydowana większość przy-
bywających do Treblinki pochodzi zagranicy, ponad 32 tys. Wspomnieć 
należy również o wizytach najwyższego szczebla, chociażby: prezydenta 
republiki Federalnej niemiec richard von Weizsäckera w 1990 r.87, prezy-
dentów Polski i izraela, lecha kaczyńskiego i szymona Peresa w 2008 r., 
ambasadorów Usa i izraela w 2006 r. czy ambasadora izraela Zvi rav-nera 
wraz z małżonką w 2009 r. od wielu lat na terenie muzeum odbywają się 
cyklicznie uroczystości poświęcone ofiarom obozów. na terenie byłego 
obozu zagłady mają one miejsce 2 sierpnia, w rocznicę buntu więźniów, 
w kwietniu organizowane są marsze Żywych. W dawnym obozie karnym 
ofiary wspominane są na początku września. Tradycja spotkań okolicznych 
mieszkańców i rodzin pomordowanych sięga 1980 r. Wówczas miały one 
charakter półoficjalny. Dopiero w latach 90. w ich organizację włączyło się 
muzeum. Zasadniczym elementem obchodów jest droga krzyżowa zaczy-
nająca się przy żwirowni i prowadząca do miejsca straceń, po niej przy 
głównym pomniku odprawiana jest msza święta88.

mimo skromnych funduszy, można stwierdzić, że w mWim w Treblince 
w ostatnich latach poczyniono szereg inwestycji, pozytywnie wpływających 
na wygodę zwiedzania. Przede wszystkim powstał w 2010 r. funkcjonal-
ny budynek muzealny wraz z zapleczem konferencyjnym. Zrezygnowa-
no ze stworzenia całkiem nowego kompleksu, natomiast wyremontowa-
no „dozorcówkę” (2006 r.), by następnie w latach 2009–2010 dobudować do 
niej kolejny budynek89. od 2010 r. w muzeum prezentowana jest wystawa 
stała „okupacja niemiecka i funkcjonowanie obozu Zagłady oraz karne-
go obozu Pracy w Treblince”, składająca się z czterech części: „a więc woj-
na! ludność cywilna we wrześniu '39”; „okupacja niemiecka i obóz Pracy”; 
„macewy – nagrobki żydowskie” (niemcy wykorzystali je do utwardzenia 
czarnej drogi – we wcześniejszych latach rozważano wykonanie tzw. ściany 

86. W kotuniu znajduje się muzeum Pożarnictwa.
87. Muzeum Pamięci w Treblince, „Życie Warszawy” nr 109 z 13 maja 1990 r.
88. Żywych świadków coraz mniej, „Tygodnik siedlecki” nr 36 z 9 września 2007 r.
89. niemal w całości prace zostały sfinansowane przez samorząd Województwa 

mazowieckiego.
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macew z odpowiednią tablicą informacyjną); „obóz Zagłady”. ekspozycję 
stałą uzupełniały wystawy czasowe, m.in.: „Zagłada Żydów w Generalnym 
Gubernatorstwie”, wypożyczona z iPn oddział w lublinie; opracowana 
przez Grupę Ławeczka „Cisza pamięci”, na którą złożyły się obrazy związa-
ne z miejscem i jego tragiczną historią; czy wystawa obrazów małgorzaty 
Chmielewskiej, ilustrujących zarówno kulturę, jak i zagładę Żydów.

Pozostałe znaczące inwestycje obejmowały: tablice informacyjne przy 
pozostałościach karnego obozu pracy; tablice historyczne na terenie byłe-
go obozu zagłady, opisujące historię obozu; utwardzenie kostką granitową 
parkingu i drogi wjazdowej; utwardzenie drogi łączącej parking z budyn-
kiem muzeum poprzez ułożenie płyt betonowych; umieszczenie plansz 
informacyjnych obrazujących cały teren muzeum i historyczne plany obo-
zów zagłady i pracy oraz wyznaczenie kierunków zwiedzania; doprowadze-
nie gminnego wodociągu do muzeum; uruchomienie oczyszczalni ścieków; 
wykonanie cięć sanitarno-pielęgnacyjnych na terenie leśnym muzeum na 
obszarze 106 ha90. W 2014 r. na terenie byłego obozu karnego, dzięki zaan-
gażowaniu Związku romów Polskich z siedzibą w szczecinku i przy wspar-
ciu muzeum Walki i męczeństwa w Treblince, odsłonięto pomnik poświę-
cony zamordowanym romom i sinti. Upamiętnienie w całości sfinansowała 
rada ochrony Pamięci Walk i męczeństwa. należy również wspomnieć, 
że w 2013 r., w czasie uroczystości upamiętniających 70. rocznicę buntu 
więźniów obozu zagłady (2 sierpnia 1943 r.), miało miejsce wmurowanie 
kamienia węgielnego pod przyszłe Centrum edukacji o Zagładzie Żydów 
w Treblince wedle koncepcji orit Willenberg-Giladi, córki ostatniego żyją-
cego uczestnika powstania samuela Willenberga. na obecnym etapie trud-
no ocenić szanse na powstanie tego centrum. W opinii autora, przy bra-
ku odpowiednich funduszy na szereg inwestycji wskazanych ww. Raporcie, 
możliwa budowa tego obiektu wydaje się nie do końca przemyślana.

Jak już wspomniano w ostatnich latach znacznie poprawiono infra-
strukturę Treblinki, to jednak ogrom pracy, który należy wykonać jesz-
cze w muzeum najlepiej odzwierciedla Raport o stanie zachowania Miej-
sca Pamięci w Treblince w roku 2013, opracowany przez edwarda kopówkę 
i Joannę Zasłonę. Wynika z niego, że do najważniejszych zadań na najbliż-
sze lata można zaliczyć wykorzystanie wyników rozpoczętych w 2010 r. 
nieinwazyjnych badań archeologicznych zespołu Caroline sturdy Colls ze 
staffordshire University. Głównym założeniem badań było to, iż material-
ne ślady obozu zagłady wciąż można zlokalizować i okazało się ono zasad-
ne. na ich podstawie wiemy dziś, że obecna północna granica obozu zagła-
dy powinna przebiegać o 50 m dalej. Ponadto zarejestrowano pozostałości 

90. Raport dotyczący Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince opracowany dn. 27 kwiet-
nia 2009 roku przez Edwarda Kopówkę, materiały bieżące rady oPWim.
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po szeregu obiektów, w tym m.in.: prawdopodobne pozostałości komory 
gazowej oraz trzech baraków w tzw. strefie przyjęć, namierzono też przy-
puszczalne miejsce tzw. lazaretu i wcześniej nie oznaczone mogiły. Jeśli 
natomiast chodzi o obóz pracy, to kwestią palącą jest przyszłość relik-
tów po zabudowie obozowej – łącznie 32 obiekty. W latach poprzednich 
poza wylewką betonową na płytach po byłych barakach więźniarskich, nie 
podejmowano żadnych zabiegów konserwacyjnych, a wartość tych obiek-
tów jako świadków historii jest nieoceniona.

W 2014 roku minęło 50 lat od uroczystego odsłonięcie mauzoleum 
w Treblince. Przez te lata uczyniono wiele dobrego, by odpowiednio zacho-
wać pamięć o ofiarach niemieckiego totalitaryzmu. Jednak biorąc pod 
uwagę skalę zbrodni i liczbę ofiar (ustępuje tylko niemieckiemu obozowi 
kl auschwitz-birkenau), dostrzegalny jest brak należnego zaangażowa-
nia w rozwój Pomnika Zagłady w Treblince ze strony odpowiednich władz 
państwowych czy społeczności międzynarodowej. Dlatego wyzwaniem na 
najbliższe lata powinno być wypracowanie przez kompetentne instytucje 
strategii rozwoju muzeum, podpartej odpowiednimi funduszami, które 
w chwili obecnej są zbyt skromne, by placówka w Treblince mogła sprostać 
wyzwaniom muzealniczym XXi wieku.

summary

The Commemoration of Treblinka

The paper presents the difficult history of securing the site of the former 
Penal labour Camp and the extermination Camp in Treblinka as well as the 
history of commemorating hundreds of thousands human beings who were 
murdered there. The author divides the activities whose aim is to comme-
morate Treblinka into three periods: the first covers the period from 1944 to 
1964; the second from 1964 when the mausoleum of Fight and martyrdom 
in Treblinka was founded to 1986 and the third which began in 1986 with 
embracing the mausoleum by the regional museum in siedlce and rena-
ming it into the museum of Fight and martyrdom in Treblinka. The last 
stage is still in progress. all these actions included initiatives of comme-
morating the site, inspection of the site, the first plans of constructing the 
symbolism of the place, security and protection of the sites of the former 
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camps, the site maintenance work and the construction of the memorial 
complex. additionally, the paper describes in detail the main features of 
the symbolism of the both camps as well as the intention of the artists who 
faced the difficult task of givig an appropriate form of commemoration of 
the death and martyrdom of hundreds of thousands of people in Treblinka.



krzysztof bukowski 
oddziałowa komisja Ścigania Zbrodni 
przeciwko narodowi Polskiemu w szczecinie

Holokaust romów w niemieckich 
nazistowskich obozach w treblince 

(w dokumentach oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu w szczecinie) 

Zarys problemu

Pełnię funkcję prokuratora oddziałowej komisji Ścigania Zbrodni przeciw-
ko narodowi Polskiemu w szczecinie, pracuję w Delegaturze w koszalinie. 
Do zakresu moich obowiązków jako prokuratora pionu śledczego instytutu 
Pamięci narodowej należy, między innymi, prowadzenie śledztw w spra-
wach o popełnienie zbrodni komunistycznych, nazistowskich i przestępstw 
stanowiących zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodnie wojen-
ne, popełnionych na osobach narodowości polskiej lub obywatelach pol-
skich innych narodowości w okresie od dnia 1 września 1939 roku do dnia 
31 lipca 1990 roku1.

Jedno z prowadzonych przeze mnie śledztw, które wszczęte zostało 
dnia 13 grudnia 2005 roku przez prokuratora oddziałowej komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko narodowi Polskiemu w Warszawie, dotyczy dokonanego 
przez funkcjonariuszy niemieckich władz okupacyjnych ludobójstwa około 
750 000 osób – Polaków, Żydów i osób innych narodowości w niemieckim 
obozie w Treblince, w okresie od lipca 1942 do 1944 roku, to jest o popełnie-
nie czynu z art. 1 punkt 1 Dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 roku o wymiarze 
kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znę-
cania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców narodu Polskie-
go2 w związku z art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o instytucie Pamię-
ci narodowej – komisji Ścigania Zbrodni przeciwko narodowi Polskiemu3.

Podstawą wszczęcia tego śledztwa była konieczność kontynuowania, 

1. Ustawa z dn. 18 grudnia 1998 r., o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Dz.U. z 2007 r. nr 63, poz. 424.

2. Dekret z dn. 31 sierpnia 1944 roku o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich 
zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdraj-
ców Narodu Polskiego, Dz.U. z 1946 r., nr 69, poz. 377.

3. Ustawa z dn. 18 grudnia 1998 r., o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Dz.U. z 2007 r. nr 63, poz. 424.
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w ramach odrębnego śledztwa, czynności prowadzonych przez byłą komi-
sję badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, zmierzających do wyjaśnienia 
okoliczności i identyfikacji sprawców zbrodni popełnionych przez funkcjo-
nariuszy niemieckich władz okupacyjnych w Treblince, w okresie od lip-
ca 1942 do 1944 roku4. Dodatkowo podjąłem próbę ustalenia i tym samym 
sporządzenia imiennej listy osób pokrzywdzonych. Z tym zadaniem są jed-
nak dość duże problemy. obecnie możemy mówić o kilkuset osobach, usta-
lonych z imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania.

była Główna komisja badania Zbrodni Hitlerowskich zgromadziła dość 
obszerny materiał dowodowy datowany już od 1944 roku. istnieją również 
protokoły przesłuchania świadków z 1945 roku oraz protokoły z dokona-
nych ustaleń wstępnego śledztwa z 1944 i 1945 roku. bardzo ważne i mają-
ce istotne znaczenie dla sprawy są protokoły z czynności sądowych wyko-
nanych na terenie obozu w Treblince w 1945 roku.

Tytułem wprowadzenia pragnę podać tylko najważniejsze daty dotyczą-
ce kompleksu obozowego Treblinka.

karny obóz pracy powstał późnym latem 1941 roku. Początkowo nosił 
on nazwę Wychowawczego obozu Pracy. Prawnie jego powstanie usank-
cjonował dopiero zarządzeniem z dnia 15 listopada 1941 roku gubernator 
dystryktu warszawskiego ludwik Fischer. miały tam trafiać osoby, które 
wykraczały przeciwko zakazowi i nakazowi wydanemu przez niemiecki 
urząd w Generalnym Gubernatorstwie. Pobyt w nim mógł trwać od 2 do 
6 miesięcy. można było trafić do tego obozu na przykład za niepunktual-
ne wykonanie nałożonych przewozów furmanką. Co ciekawe zarządzenie 
to wchodziło w życie z datą wsteczną 1 września 1941 roku. obóz ten nazy-
wany był – Treblinka i.

Początkowo nie było podziału na więźniów polskich czy żydowskich. To 
nastąpiło później. Chodziło jednak przede wszystkim o uzyskanie taniej, 
a wręcz darmowej siły roboczej. Do tego obozu trafiały również osoby 
schwytane w trakcie łapanek albo zatrzymane w ramach akcji odwetowych 
za napaści na niemców czy urzędy państwowe.

Warunki socjalno-bytowe i mordercza praca dziesiątkowały więźniów. 
notowano wysoką umieralność, szerzyły się choroby, na przykład tyfus. 
Jesienią 1942 roku wybuchła, niejedyna zresztą, epidemia tyfusu w tym 
obozie. W trakcie kolejnych, z obawy przed rozprzestrzenianiem się choro-
by, część zarażonych skierowano do szpitala w Węgrowie.

Trudno jest obecnie oszacować dokładną liczbę osób – więźniów, którzy 
przebywali w tym obozie. można przyjąć, że jednorazowo było to od kil-
kuset do nawet 2 tys. Co ciekawe, pod koniec 1943 roku Polaków kierowano 

4. oddziałowa komisja Ścigania Zbrodni przeciwko narodowi Polskiemu w szczeci-
nie (dalej skrót okŚZpnP w szczecinie), akta śledztwa sygn. s 9/13/Zn.
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do tego obozu wyłącznie w celu pozyskania siły roboczej, a nie za jakieś 
przewinienia.

ostateczna likwidacja obozu rozpoczęła się 23 lipca 1944 roku. oddzie-
lono wówczas Polaków od Żydów. Tych ostatnich niemal wszystkich zgła-
dzono, wyprowadzano w grupach do lasu i tam zabijano.

nie jesteśmy w stanie ustalić dokładnej liczby osób (w tym romów), 
które przebywały w karnym obozie Pracy w Treblince oraz ilu z nich tam 
straciło życie.

Dokładniejsze dane dotyczące tego obozu można znaleźć w różnych 
publikacjach, w tym w opracowaniach edwarda kopówki, kierownika 
muzeum Walki i męczeństwa w Treblince.

obóz zagłady znany jako Treblinka ii powstał lipcu 1942 roku. Pierw-
szy transport przybył do niego 23 lipca 1942 roku. istniały komory gazowe, 
baraki. ludzie trafiali tam tylko w jednym celu – uśmiercenia. obóz ten 
nazywany jest przez niektórych „fabryką śmierci”. sąd niemiecki we Frank-
furcie nad mennem w wyroku skazującym Josefa Hirtreitera z 1952 roku 
stwierdził wprost, że „obóz w Treblince został zbudowany tylko w tym celu, 
aby zabić możliwie dużą ilość Żydów”5.

nie będę opisywał jak ten obóz wyglądał, ile miał komór gazowych, 
zabudowań itp. Chciałbym opisać los pojedynczego człowieka, który miał 
to nieszczęście, że był np. Żydem czy romem w latach ii wojny światowej. 
Podawane liczby osób zamordowanych w Treblince dotyczą setek tysię-
cy losów pojedynczych istnień. Do Treblinki trafiały całe rodziny. ludzie 
widzieli poniżenie i śmierć swoich bliskich.

Dla lepszego zilustrowania losu, głównie Żydów, ale także romów i osób 
innej narodowości, którzy również trafili do obozu Treblinka ii, opiszę ich 
drogę przez mękę, poniżenie, a wręcz upodlenie, jakie musieli przejść, 
zanim zostali pozbawieni życia. nadmienię tylko, że osoby trafiające do 
Treblinki ii były tam kierowane – bez jakichkolwiek procesów, na śmierć – 
tylko za to, że były Żydami czy romami. W obozie tym istniały komanda, 
np. zajmujące się wyrywaniem złotych zębów zagazowanym osobom. kto 
dostał się do komanda miał ten „przywilej”, że mógł dłużej żyć. romów nie 
przydzielano do poszczególnych komand. ich losem i tak miała być śmierć.

Do zamordowania przeznaczeni byli Żydzi, których dostarczano do Tre-
blinki z gett miast polskich, z Holandii, Francji, belgi, niemiec i innych kra-
jów. Do Treblinki trafiali również romowie i sinti.

Z krajów spoza europy Środkowo-Wschodniej ludzie przywożeni byli 
pociągami osobowymi i mieli nawet miejscówki.

Jednak pozostałych przywożono w bydlęcych wagonach, których było 

5. okŚZpnP w szczecinie, śledztwo sygn. s 9/13/Zn, Tłumaczenie wyroku Sądu Okrę-
gowego w Frankfurcie nad Mennem z dn. 5 kwietnia 1951 roku, t. XXXXXiii, k. 10416.
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około 60 w każdym transporcie. Średnio w jednym wagonie znajdowało 
się około 100 kobiet, mężczyzn i dzieci. Transport taki dzielono na stacji 
Treblinka na 25–30 wagonów, następnie lokomotywa przesuwała je na ram-
pę obozową.

Początkowo w wielu przypadkach ludzie przyjmowani byli muzyką. 
Plac przy rampie był tak urządzony, że sprawiał wrażenie dworca kolejowe-
go. Horror następował później. nie miało to na celu zaoszczędzenie ofia-
rom strachu przed śmiercią, a jedynie zmierzało do wzbudzenia u nich 
zaufania i łatwiejszego zapobieżenia ewentualnemu oporowi. W później-
szym okresie, odstąpiono od tego.

Jak wyglądała – przykładowa – „droga do treblinki”?

najpierw odbywała się obława, łapanka czy akcja wysiedleńcza. Wyła-
panych, na przykład romów, umieszczano w gettach. następnie różnymi 
środkami transportu dostarczano do obozu.

schwytani ludzie, bardzo często poniżani, zastraszani, poganiani, 
popychani, bici, wpychani byli do wagonów bydlęcych – towarowych. licz-
ba osób w wagonie była tak duża, że trudno było się położyć. Jedni stali, 
inni leżeli w niewyobrażalnym ścisku. Dodajmy do tego wysoką tempera-
turę panującą zarówno na zewnątrz, jak i w środku.

Ponieważ w wagonach nie było toalet, potrzeby fizjologiczne ludzie 
załatwiali tam gdzie stali. W wagonach czuć było straszny fetor. Wysoka 
temperatura, brak wody, jedno małe zakratowane okienko, wielogodzinna 
podróż, to wszystko powodowało, że część ludzi umierała w czasie trans-
portu. Pozostali przy życiu, dojechawszy do punktu przeznaczenia myśleli, 
że to koniec ich gehenny, że będą mogli wyjść z tego „śmierdzącego wago-
nu” na świeże powietrze, że dostaną wodę, będą mogli się umyć i przebrać 
– po prostu będą znowu ludźmi. niestety bardzo się mylili. Po otwarciu 
wagonów zaczynał się niewyobrażalny horror. Do środka wbiegali ukraiń-
scy wachmani i nahajkami bili przerażonych, nieraz półnagich ludzi, któ-
rzy próbowali się ubrać. Wszystkich wypędzano na zewnątrz. bagaże miały 
być pozostawione na miejscu. kobietom, które miały więcej małych dzieci, 
odbierano niektóre z maleństw. Część dzieci się gubiła. słychać było wów-
czas, oprócz krzyków ukraińskich wachmanów, płacz dzieci i zawodzenie 
ich matek. Dzieci odebrane matkom oraz te, które po prostu się zgubiły, 
trafiały do lazaretu, gdzie były uśmiercane.

Według ustaleń niemieckiego sądu Josef Hirtreiter z załogi Treblinki 
osobiście w okrutny sposób zabił w przynajmniej czterech przypadkach po 
kilkoro dzieci w wieku mniej więcej od półtora roku do kilku lat w ten spo-
sób, że chwytał je za nogi i roztrzaskiwał im głowy o wagony.
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Dalsza selekcja przybyłych osób polegała na oddzieleniu kobiet, męż-
czyzn, ludzi starych, kalekich i schorowanych. Ci ostatni trafiali również 
do lazaretu, gdzie czekała ich śmierć (główną przyczyną było to, że mogli 
opóźniać marsz do komór śmierci). kazano im się tam rozbierać i czekać na 
badanie lekarskie.

kobiety z dziećmi trafiały do rozbieralni, a mężczyznom polecano roz-
bierać się na placu. kobietom po zdjęciu ubrań, obcinano włosy. Potem 
nagich pędzono wszystkich do komór gazowych. Wzdłuż drogi stali wach-
mani ukraińscy i funkcjonariusze niemieckiego personelu obozowego, któ-
rzy uderzeniami pejczy brutalnie popędzali przerażonych ludzi. W komo-
rach gazowych ludzie byli dosłownie upychani, zdarzało się, że małe dzieci 
wrzucano dorosłym na głowy, po czym zamykano drzwi.

nie ma żadnych wątpliwości, że śmierć ofiar – stłoczonych po ciężkich 
maltretowaniach w komorach gazowych – połączona była z cierpieniami nie 
do wyrażenia, a szczególnie z niewyobrażalnymi męczarniami psychicznymi.

Po zagazowaniu, zwłoki były „przeglądane” celem ujawnienia złotych 
zębów czy ukrytych kosztowności.

Początkowo zwłoki zagazowanych osób były zakopywane w wielkich 
rowach, jednak potem zostały wykopane i, podobnie jak zwłoki kolej-
nych zagazowanych, palone. spowodowane to było, między innymi tym, iż 
w obozie, jak i w całej najbliższej okolicy, roznosił się fetor rozkładających 
się ludzkich zwłok. Palenie zwłok powodowało, iż ciągle płonął ogień, uno-
sił się słup dymu oraz rozchodził potworny swąd. od tego momentu zanie-
chano przyjmowania kolejnych transportów muzyką i odstąpiono od tej 
kłamliwej mistyfikacji.

Jeśli chodzi o romów to wiadomo, iż byli oni rozstrzeliwani obok kar-
nego obozu Pracy. To miejsce obecnie nosi nazwę miejsca straceń. Zanim 
ich rozstrzelano mówiono im, że będą mogli na przykład założyć swój obóz 
obok obozu Treblinka. Pozwalano im palić ogniska, przygotowywać posił-
ki, a potem zabierano najpierw mężczyzn, następnie kobiety i dzieci i roz-
strzeliwano w pobliżu dużych, wcześniej przygotowanych dołów.

W zeznaniach przesłuchanych świadków przewijają się dość skąpe 
informacje o tym, że w kompleksie obozowym w Treblince uśmiercano nie 
tylko Żydów, ale również mniejsze lub większe grupy czy pojedyncze trans-
porty Cyganów. Tutaj pojawia się kolejny problem – świadkowie nie podają 
bliższych danych o pomordowanych osobach, ani o ich liczbie.

o tym, iż do Treblinki trafiali również romowie mówił w swoich zezna-
niach z sierpnia 1944 roku lucjan P. oraz świadek szyja W.6, informacje 

6. okŚZpnP w szczecinie, śledztwo sygn. s 9/13/Zn, Odpis protokołu przesłuchania 
w charakterze świadka Lucjana P. prawdopodobnie z sierpnia 1944 r., sporządzonego przez 
majora A. Karpowa, t. iii, k. 544, oraz Protokół przesłuchania w charakterze świadka Szy-
ja W. z dn. 9 października 1945 r., t. V, k. 942.
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takie znajdują się również w sporządzonym przez przedstawicieli armii 
Czerwonej dokumencie, zatytułowanym „akt” z dnia 24 sierpnia 1944 roku.

W dokumencie tym podano, iż w obozie w Treblince byli więzieni, 
oprócz Polaków, Żydzi, Cyganie, Czesi i inni7. Wskazano także, iż ujawnio-
no 58 dołów – grobów o rozmiarach 10 x 5 i głębokości 2 – 2,5 metra. Jed-
nak nie wszystkie rzeczywiście okazały się grobami. Dokonano prac eks-
humacyjnych tylko w trzech z nich. W pierwszej mogile ujawniono czaszki, 
które przebite były uderzeniem siekiery i innych ciężkich przedmiotów. 
W drugiej wszystkie trupy były bez obuwia. na ciałach w grobie znale-
ziono dużą liczbę naczyń oraz zabawek dziecięcych. W trzeciej wszystkie 
trupy były w bieliźnie. kalesony, kąpielówki, reformy – opuszczone mie-
li poniżej kolan. Wyszczególniono, iż znaleziono na szczątkach ludzkich: 
dwadzieścia kubków emaliowanych, różnego rodzaju, siedemnaście czajni-
ków emaliowanych, różnego koloru, polskiej produkcji, czterdzieści czte-
ry talerze stołowe – półmiski, trzynaście patelni żelaznych, sześćdziesiąt 
jeden żelaznych łyżek stołowych, osiemdziesiąt widelców, dwadzieścia sie-
dem garnków emaliowanych, trzydzieści półlitrowych butelek8.

kolejny dokument, w którym pojawia się „wątek romski”, to sprawozda-
nie z wyników dochodzenia w sprawie obozu Śmierci dla Żydów w Treblin-
ce, sporządzone przez sędziego śledczego sądu okręgowego w siedlcach 
Zdzisława Łukaszkiewicza w 1945 roku.

W podpunkcie zatytułowanym „nazwa i przeznaczenie obozu” czyta-
my: „Jak wynika z zeznań wszystkich świadków Polaków i Żydów, obóz 
przeznaczony był wyłącznie do niszczenia osób narodowości żydowskiej, 
przy czym ustalenia tego nie zmienia fakt, że w obozie uśmiercono również 
pewną, niewielką ilość Cyganów i Polaków”9.

Przesłuchani w trakcie śledztwa świadkowie zeznają o tym, iż widzieli 
jak przywożono do obozu w Treblince, lub w jego okolice, Cyganów10. Przy-
wożeni, co pewien czas samochodami romowie mieli być rozstrzeliwani 
w lesie11. romowie przebywali w obozie Treblinka i i Treblinka ii12. 

7. okŚZpnP w szczecinie, śledztwo sygn. s 9/13/Zn, Tłumaczenie dokumentu z języka 
rosyjskiego zatytułowanego „Akt” z dn. 24 sierpnia 1944 r., sporządzonego przez przedstawi-
cieli Armii Czerwonej, t. iii, k. 410.

8. okŚZpnP w szczecinie, śledztwo sygn. s 9/13/Zn, Tłumaczenie dokumentu „Akt 
Nr 2” z 23 sierpnia 1944 r., z przeprowadzonego badania mogiły z terenu obozu w Treblince, 
t. XVi, k. 3099.

9. okŚZpnP w szczecinie, śledztwo sygn. s 9/13/Zn, Sprawozdanie z wyników docho-
dzenia w sprawie obozu śmierci dla Żydów w Treblince, t. iii, k. 480.

10. okŚZpnP w szczecinie, śledztwo sygn. s 9/13/Zn, Protokół przesłuchania w cha-
rakterze świadka Janiny B. z dn. 16 grudnia 1969 r., t. XiV, k. 2716 verte.

11. okŚZpnP w szczecinie, śledztwo sygn. s 9/13/Zn, Protokół przesłuchania w charak-
terze świadka Jadwigi M. z dn. 6 października 1945 r., t. XVii, k. 3319.

12. okŚZpnP w szczecinie, materiały śledztwa sygn. s 9/13/Zn.
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Przyjąć można z dużą dozą prawdopodobieństwa, iż do karnego obo-
zu Pracy (1941–1944) trafiali romowie, którzy byli rozstrzeliwani. Do obo-
zu Zagłady trafiali zaś romowie i sinti (1942–1943), którzy byli mordowani 
również w komorach gazowych.

Jako pierwszy fakt taki wskazał przesłuchiwany w charakterze świadka 
w 1945 roku stanisław k. Zeznał on wówczas, iż: „W marcu, lutym 1943 roku 
przychodziły [do obozu Zagłady w Treblince – przypis autora] transporty 
z okolic Grodna i białegostoku. W tymże okresie zdarzały się pojedyncze 
transporty cyganów”13.

Przesłuchany kilka dni później świadek szymon F. zeznał: „Pewnego 
razu widziałem, jak przywieziono transport około 80 cyganów. oświad-
czono im, że będą zaprowadzeni do lasu, gdzie będą mogli zbudować sobie 
obóz. Zaprowadzono ich jednak nad opisane wyżej mogiły i zostali wszy-
scy rozstrzelani”14.

Świadek kazimierz G. przesłuchany w 1965 roku podał: „Wiem, że do 
obozów w Treblince przywożono transporty Żydów, Polaków i Cyganów. 
były tam dwa obozy: obóz pracy i obóz zagłady. Do obozu zagłady hitle-
rowcy kierowali Żydów i Cyganów i jak słyszałem także i Polaków”15.

romów przywożono transportami kolejowymi16, ale według świadka 
brenera H. przywożono ich również samochodami, a następnie „zniszczo-
no”. nie podaje on niestety składu ilościowego tych transportów, podając, iż 
„zniszczono pewną ilość cyganów”17.

o przywożeniu odkrytymi ciężarówkami romów pisze w swojej książ-
ce zatytułowanej Treblinka edward sypko. możemy w niej przeczytać: 
„latem 1943 roku pracując na żwirowni w bliskiej odległości od brukowa-
nej drogi, zobaczyłem 8 odkrytych ciężarówek wypełnionych Cyganami, 
zmierzających w stronę obozu. W przerwie obiadowej widziałem jak rodzi-
ny cygańskie, przeważnie kobiety i dzieci, z całym dobytkiem, ustawione 
były w szereg pod kancelarią obozową. kiedy skończyliśmy obiad Cyganie 
jeszcze tam stali, natomiast kiedy powróciłem ze żwirowni po zakończo-
nym dniu pracy, już ich nie było. Więźniowie pracujący tego dnia na terenie 

13. okŚZpnP w szczecinie, śledztwo sygn. s 9/13/Zn, Protokół przesłuchania w charak-
terze świadka Stanisława K. z dn. 7 października 1945 r., t. iV, k. 761.

14. okŚZpnP w szczecinie, śledztwo sygn. s 9/13/Zn, Protokół przesłuchania w cha-
rakterze świadka Szymona F. z dn. 11 października 1945 r., t. XVi, k. 3009–3010.

15. okŚZpnP w szczecinie, śledztwo sygn. s 9/13/ Zn, Protokół przesłuchania w cha-
rakterze świadka Kazimierza G. z dn. 15 lutego 1965 r., t. iV, k. 653.

16. okŚZpnP w szczecinie, śledztwo sygn. s 9/13/Zn, Protokół przesłuchania w cha-
rakterze świadka Franciszka Z. z dn. 11 stycznia 1965 r., t. iV, k. 648 verte., Protokół przesłu-
chania w charakterze świadka Stanisława K. z dn. 7 października 1945 r., t. iV, k. 760 verte.

17. okŚZpnP w szczecinie, śledztwo sygn. s 9/13/Zn, Protokół przesłuchania w charak-
terze świadka Brenera H. z dn. 9 października 1945 r., t. iV, k. 779.
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obozu opowiadali, że wszyscy oni zostali popędzeni na leśną polanę i roz-
strzelani a rzeczy ich zostały spalone”18.

o przywożeniu romów do obozu samochodami ciężarowymi wspomi-
na świadek aleksander P.: „Wiem również, przywożono do obozu kilka-
krotnie samochody ciężarowe zapełnione cyganami. następnie pędzono 
ich do lasu w pobliżu obozu i po pewnym czasie słychać było strzały”19.

Świadek mieczysław Ch. w złożonych zeznaniach podał nazwisko jed-
nego z prawdopodobnych bezpośrednich sprawców zabójstwa romów: 
„Ponadto widziałem jak wachmani na czele z lanzem prowadzili grupę 
Cyganów, złożoną z mężczyzn, kobiet i dzieci. Cyganie ci nieśli ze sobą 
obrazy katolickie i modlili się. eskortujący wachmani z lanzem wyselek-
cjonowali najpierw mężczyzn i zabili ich w wykopanych dołach, a następ-
nie zabili kobiety wraz z dziećmi”20. Dokładniejszy opis tej tragedii znajduje 
się w napisanej przez tego świadka książce pod tytułem Ucieczka z Treblin-
ki. W rozdziale siódmym zatytułowanym „Cyganie w Treblince”, między 
innymi, wskazano:

„Cyganów, te urodzone dzieci przyrody, miłujące ponad wszyst-
ko wolność swobodnego poruszania się, zamknięto na wiosnę 1942 
roku w ciasnych murach gett żydowskich. Za opuszczenie getta i za 
nie noszenie na ramieniu opaski z literą »Z« (Zigeuner – Cygan) gro-
ziła kara śmierci.

od jesieni 1942 roku wywożono ich do obozów śmierci w maj-
danku, Treblince i innych. Cyganów, tak jak i Żydów, uśmiercano 
w komorach gazowych, bądź też rozstrzeliwano, a potem ich ciała 
palono. Pomimo murów i drutów kolczastych zamkniętych dzielnic 
żydowskich, pewnej części Cyganów udało się wydostać poza getto.

niemcy sprowadzili schwytanych Cyganów do »obozu pracy« 
w Treblince, obiecując im, że będą żyli w specjalnie dla nich urzą-
dzonym obozie w lesie. ludzie byli obładowani tobołkami i dziećmi, 
nieśli przed sobą święte obrazy i duże krzyże. kobiety przebierały 
różańce w ręku, wszyscy śpiewali pieśni religijne. na skraju lasu, 
który był miejscem kaźni i grobem setek tysięcy ludzi, zatrzymano 
pochód. Tłum z ufnością usiadł na polanie. Zezwolono im na wznie-
cenie ogniska, na którym gotowali sobie ciepłą strawę.

Po kilku godzinach przybyli ss-mani, oddzielili mężczyzn od 
kobiet i dzieci. bagaże układano w jeden wielki stos. mężczyzn od-

18. e. sypko, Treblinka, Łódź 2001, k. 19.
19. okŚZpnP w szczecinie, śledztwo sygn. s 9/13/Zn, Protokół przesłuchania w cha-

rakterze świadka Aleksandra P. z dn. 12 kwietnia 1946 r., t. XVi, k. 3033.
20. okŚZpnP w szczecinie, śledztwo sygn. s 9/13/Zn, Protokół przesłuchania w cha-

rakterze świadka Mieczysława Ch. z dn. 2 lutego 1966 r., t. XiV, k. 2615.
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prowadzono głębiej w las. Przypuszczali być może, że będą tam roz-
kładać obóz, ale ku wielkiemu ich przerażeniu ujrzeli tam dół o po-
jemności 4 metrów sześciennych.

Do dołu zaganiano po 100 osób i strzelano do nich z karabinów 
maszynowych. Pozostali przy życiu Cyganie byli zmuszeni do za-
kopania rozstrzelanych, często tylko rannych, po czym ich samych 
wpychano do dołu i zabijano. Zamordowanych zasypywano cienką 
warstwą ziemi, by jak najekonomiczniej wykorzystać dół. i tym ra-
zem, jak zawsze gdy rozstrzeliwano masowo, górna warstwa ziemi 
ruszała się przez kilka jeszcze godzin. To na wpół żywi zakopani 
dawali znaki życia.

Cyganki, nie wiedziały co się stało z uprowadzonymi mężczy-
znami, ale słysząc ciągły terkot karabinów maszynowych podniosły 
krzyk i lament. Hitlerowcy zrzucili wówczas maskę obłudy, przestali 
mówić o cygańskich obozach, a wszczęli najbardziej brutalną masa-
krę. W obecności matek chwytali niemowlęta za nóżki zabijając je 
uderzeniem główką o drzewo.

Pejczami i kijami niemiłosiernie okładano rozszalałe tym wido-
kiem kobiety, które rzucały się na żołnierzy szarpiąc ich, chcąc im 
wydrzeć swoje dzieci. kres tej scenie położyły dopiero serie strzałów 
oddanych przez ss-manów i żołnierzy otaczających tłum.

Trupy rozstrzelanych kobiet i dzieci uprzątnęli sprowadzeni 
więźniowie zanosząc je do z góry przygotowanych grobów w lesie”21.

Jankiel Wiernik wymienia, iż były trzy transporty Cyganów. W książce 
zatytułowanej Rok w Treblince pisze: „raz przybył transport Cyganów z pod 
W-wy. było ich 70. nędzni i biedni. mężczyźni, kobiety i dzieci. Przywieź-
li ze sobą trochę brudnej bielizny, marne gałgany, no i siebie. Gdy weszli na 
plac ucieszyli się bardzo. myśleli że znajdują się w zaczarowanym pałacu. 
nie mniej ucieszyli się ich oprawcy. Wykończyli ich tak samo jak Żydów. Po 
kilku godzinach cisza. Zostały tylko trupy”.

W kolejnym fragmencie tej samej książki czytamy: „Dawno już nie przy-
bywały transporty do Treblinki. aż tu pewnego dnia, gdy pracowałem przy 
bramie, zauważyłem wśród załogi niemieckiej i ukraińskiej inny nastrój: 
sztabsscharführer około 50 lat, niski, krępy, o twarzy zbójeckiej, kilka razy 
wyjeżdżał nawet samochodem. Wtem brama otwiera się i wprowadza-
ją około 100 Cyganów (był to już trzeci transport Cyganów) – około 200 
mężczyzn [prawdopodobnie liczba mężczyzn wynosiła 20 – przypis auto-
ra] reszta kobiet i dzieci. Za nimi na furmankach – cały ich dobytek. brud-
ne łachmany, porwana pościel i inne nędzne rzeczy. Przybyli oni prawie 
bez straży. Tylko dwaj Ukraińcy w niemieckich mundurach prowadzili ich. 

21. m. Chodźko, Ucieczka z Treblinki, montreal 2004, k. 50–51.
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Ci dwaj, którzy z nimi przyjechali, nie byli również świadomi całej prawdy. 
Chcieli wszystko formalnie załatwić i otrzymać pokwitowanie. nie wpusz-
czono ich nawet do obozu. Z sarkastycznym uśmiechem przyjęto ich żąda-
nie. Ubocznie od Ukraińców dowiedzieli się, że przywieźli ofiary do obozu 
śmierci. Zbledli, nie wierzyli i znów dobijali się do bramy. Wtedy sztabs-
scharführer wyszedł, podał im zamkniętą kopertę. Z tym odjechali. Cyga-
nów jak wszystkich zagazowano i spalono. byli oni z basarabii”22.

o uśmiercaniu romów w komorach gazowych wspomina również szy-
mon G., podając: „W mojej obecności Polaków nie zabijano w kabinach 
gazowych. Cyganów zabito ze 2 000. oni strasznie się rzucali i krzyczeli. 
Chcieli kabiny rozbić. Po ścianach się drapali do okienek, które były wyso-
ko, wybili takie zakratowane okienka. niemcy strzelali do nich, powcho-
dzili na dach, okienka pozabijali i podusili wszystkich”23. Ciała pomordo-
wanych romów palono tak samo jak ciała pomordowanych Żydów24.

Cyganów umieszczano według słów Tadeusza k. w obozie numer ii. 
W swoich zeznaniach wskazał: „W obozie numer 2 przebywali również 
Cyganie. Złapanych Cyganów rozstrzeliwano zaraz pod laskiem”25.

romowie do Treblinki przywożeni byli nie tylko koleją czy samochoda-
mi, ale również pod eskortą przyjeżdżali swoimi wozami.

Jan k. tak zapamiętał spotkanie z romskim taborem prowadzonym do 
obozu: „Pamiętam taki przypadek, ale nie potrafię dokładnie określić daty, 
że szedłem z matką z kosowa lackiego w kierunku domu rodzinnego. szli-
śmy drogą i w pobliżu Wólki okrąglik omijał nas tabor cygański składający 
się z sześciu wozów. na wozach tych jechały rodziny cyganów a wśród nich 
dzieci. Tabor ten był konwojowany przez żołnierzy niemieckich – Ukra-
ińców. nie potrafię podać aktualnie jak byli umundurowani ci Ukraińcy 
bo tego nie pamiętam, ale byli oni tak umundurowani jak żołnierze nie-
mieccy – Ukraińcy którzy obsługiwali obóz w Treblince. nie potrafię podać 
skąd byli ci Ukraińcy, którzy konwojowali tych Cyganów, bo tego nie wiem, 
ani też nie potrafię podać skąd pochodzili ci Cyganie i ile osób wchodziło 
w skład tych taborów. Tabor wraz z konwojującymi go żołnierzami – Ukra-
ińcami wyprzedził nas i po pewnym czasie wjechał do lasu, który sąsiado-
wał z obozem w Treblince. Co się działo z taborem po wjechaniu do lasu 

22. J. Wiernik, Rok w Treblince, Warszawa 1944, s. 12, 19.
23. okŚZpnP w szczecinie, śledztwo sygn. s 9/13/Zn, Odpis protokołu przesłuchania 

świadka Szymona G. z dn. 16 lipca 1945 r., t. V, k. 936.
24. okŚZpnP w szczecinie, śledztwo sygn. s 9/13/Zn, Protokół przesłuchania w cha-

rakterze świadka Stanisława K. z dn. 8 stycznia 2003 r., t. XXii, k. 4231. Odpis relacji J. Raj-
grodzkiego zatytułowanej „Jedenaście miesięcy w obozie zagłady w Treblince, wspomnienia”, 
t. iV, k. 738.

25. okŚZpnP w szczecinie, śledztwo sygn. s 9/13/Zn, Protokół przesłuchania w cha-
rakterze świadka Tadeusza K. z dn. 26 lipca 1968 r., t. iV, k. 707.
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tego ja nie wiem, bo do lasu nie wchodziłem. natomiast słyszałem wówczas 
dochodzący z lasu i kierunku obozu bardzo głośny płacz i krzyki ludzkie. 
Domyśliłem się, że pochodzą one od wspomnianych Cyganów. Po pewnym 
czasie może po upływie około godziny a może i mniej gdy w dalszym ciągu 
szedłem z matką we wspomnianym kierunku widziałem unoszący się nad 
obozem dym i szczekanie psów dochodzące z obozu oraz »granie orkie-
stry«. Po pewnym czasie »wszystko ucichło«. nie wiem co się wówczas sta-
ło z Cyganami o których wspomniałem wyżej”26.

Według słów świadka stanisława b., Cyganów przypędzano również 
pieszo do obozu zagłady, a następnie ich zabijano27.

masową egzekucję romów, która miała miejsce w czerwcu 1943 roku, 
tak opisała świadek barbara Z.: „Przypominam sobie, że może w miesią-
cu czerwcu 1943 roku przywieziono do obozu około 200 Cyganów – kobiet, 
mężczyzn i dzieci. nie dano im pić ani jeść i przez 48 godzin trzymano 
na terenie obozu pod gołym niebem pod nadzorem Ukraińców. następ-
nie zaprowadzono wszystkich Cyganów do lasu poza teren obozu, po 
czym usłyszałyśmy strzały siedząc w tym czasie w baraku. Działo się to 
w godzinach wieczornych, po kolacji. od mężczyzn Polaków, przebywają-
cych w Treblince w baraku położonym w pobliżu naszego baraku – za siat-
ką, dowiedziałyśmy się, że zwłoki Cyganów zostały przez nich zakopane 
w lesie, w ogólnym dole”28.

W swojej relacji, którą spisano w 1981 roku, richard Glazar podał, iż 
w czerwcu, lipcu 1943 roku wraz z resztą Żydów z warszawskiego getta 
przywieziono do Treblinki kilkuset Cyganów – kobiet, mężczyzn i dzieci, 
których następnie zabito29. 

miały też miejsce indywidualne egzekucje romów. o jednej z takich 
zbrodni zeznał świadek samuel W.: „Pamiętam, że raz na wozie przywieziono 
Cyganów: kobietę i dwóch mężczyzn. Zostali oni zastrzeleni w lazarecie”30.

o indywidualnym zabójstwie trzech romów wspomina antoni T.: 
„Pamiętam też jeszcze taki przypadek w obozie, że pewnego razu przy-
wieziono trzech cyganów mężczyzn, którzy chyba nie byli świadomi gdzie 
się znajdują. Zaczęli po prostu uciekać. niemcy zaczęli do nich strzelać, 

26. okŚZpnP w szczecinie, śledztwo sygn. s 9/13/Zn, Protokół przesłuchania świadka 
Jana K. z dn. 25 października 2002 r., t. XXii, k. 4219.

27. okŚZpnP w szczecinie, śledztwo sygn. s 9/13/Zn, Protokół przesłuchania w cha-
rakterze świadka Stanisława B. z dn. 15 lutego 1965 r., t. iii, k. 561 verte.

28. okŚZpnP w szczecinie, śledztwo sygn. s 9/13/Zn, Protokół przesłuchania w cha-
rakterze świadka Barbary Z. z dn. 18 kwietnia 1968 r., t. XVi, k. 2969.

29. okŚZpnP w szczecinie, śledztwo sygn. s 9/13/Zn, Relacja Richarda G. z dn. 26 paź-
dziernika 1981 roku, t. XXXX, k. 7853.

30. okŚZpnP w szczecinie, śledztwo sygn. s 9/13/Zn, Protokół przesłuchania w cha-
rakterze świadka Samuela W. z dn. 20 sierpnia 2013 r., t. XXXX, k. 7763.
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jednego postrzelili, dwóch zabili, po czym niemiec podszedł do nich i dep-
tał ich w kałuży wody”31.

Pod koniec sierpnia 1943 roku Zygmunt Chłopek był świadkiem zabój-
stwa jednej osoby narodowości romskiej, przez ukraińskiego wachmana. 
Wówczas to w kierunku lasu, w miejsce gdzie zabijano ludzi, wachman 
ukraiński na koniu prowadził przed sobą dwóch romów. W pewnej chwi-
li zatrzymał się, gdyż zawołał do niego po ukraińsku czy po rosyjsku inny 
wachman, pilnujący innych polskich więźniów. kiedy wachman na koniu 
odwróci się w jego stronę, obaj romowie zaczęli uciekać. biegli przez pole 
i kartoflisko. Wówczas wachman będący przy polskich więźniach zaczął 
wołać do kolegi, że mu uciekają więźniowie. Ten natychmiast odwró-
cił konia i zdjął karabin. Zarepetował broń i oddał strzał, zabijając jedne-
go z uciekinierów. Zanim zarepetował ponownie broń, drugiemu romowi 
udało się uciec. niestety, rozmówca nie znał danych tych osób ani nawet 
skąd pochodzili32.

o dwóch kolejnych egzekucjach ludności romskiej zeznał świadek 
Janusz Ch.: „W drugiej połowie miesiąca czerwca 1943 roku do obozu dopro-
wadzono trzy cyganki w wieku od 13 do 16 lat, którym dano na polecenie 
Haupta zupę z kuchni ss-mańskiej a następnie po tym rozstrzelano je, co 
osobiście widziałem. również w drugiej połowie czerwca 1943 roku przy-
wieziono do obozu około 40-to osobową grypę cyganów, którą po poczę-
stowaniu kawą rozstrzelano również na moich oczach w tym samym miej-
scu co poprzednio trzy cyganki. W miesiącu lipcu 1943 roku dowieziono 
na pusty plac obozowy kilka tysięcy osób narodowości żydowskiej, gdzie 
podano im kawę a następnie przeprowadzono do obozu śmierci.

egzekucji na cyganach, o których wyżej wspomniałem dokonywali ss-
-mani ukraińscy pod bezpośrednią komendą niemiecką”33.

romowie zanim trafili do Treblinki, byli zabijani w trakcie prowadzo-
nych obław. mordowano ich tam, gdzie stacjonowały ich tabory. Ci, co 
pozostali przy życiu byli dostarczani do Treblinki.

Większość romów po przybyciu w okolice obozu czy na jego teren 
została od razu zgładzona. Pozostali zostali skierowani do prac zarówno na 
terenie obozu, jak i poza nim. Pracowali krótko na przykład w żwirowni lub 
w kuchni, gdzie ich maksymalnie eksploatowano34.

o tym ostatnim miejscu pracy młodej romki zeznała świadek kazimie-
ra Z., podając: „Ze współwięźniarek pamiętam Helenę Wysocką zamiesz-

31. okŚZpnP w szczecinie, śledztwo sygn. s 9/13/Zn, Relacja Antoniego T. z dn. 8 mar-
ca 1998 r., t. XXViii, k. 5382.

32. relacja Zygmunta Chłopka w zbiorach autora.
33. okŚZpnP w szczecinie, śledztwo sygn. s 9/13/Zn, Protokół przesłuchania w cha-

rakterze świadka Janusza Ch. z dn. 27 maja 1970 r., t. XV, k. 2762.
34. relacja Zygmunta Chłopka w zbiorach autora.
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kałą w Połczynie. Przebywała ona na naszym baraku już w czasie naszego 
przyjazdu. ona była w tym obozie jako Cyganka. Jako młoda dziewczynka 
nie chodziła ona z nami do pracy, zatrudniano ją w kuchni przy obieraniu 
ziemniaków”35.

o pracy romów przy przecinaniu drewna zeznał świadek Jan Z., który 
podał: „Pamiętam, że jak później pracowałem przy przecinaniu przywie-
zionego drewna, to było z nami 4 Cyganów, którzy się wymknęli z naszej 
grupy do lasu. niemcy za nimi ruszyli konno i widziałem, że jednego z nich 
postrzelono, ale niemiec pojechał za pozostałymi. nie wiem co się stało 
z tymi trzema co wbiegli do lasu. Ten postrzelony Cygan został później 
dobity przez niemca, który wrócił z pogoni za uciekinierami. nie znam 
tego niemca, W obozie mówiono na niego DZiaDek”36.

Jako jedne z ostatnich do obozu w Treblince latem 1944 roku trafić mia-
ły dwie kobiety romskie. Według zeznań iwana Zwiezduna wyglądało to 
w następujący sposób: „latem 1944 roku do obozu koncentracyjnego przy-
prowadzono dwie kobiety – cyganki. niemcy przyjęli je pozornie dobrze. 
Wyjaśnili im, że będą one pracowały w obozie w grupie cyganów, których 
chwilowo w obozie nie ma, gdyż są oni zatrudnieni w lesie. Cyganki nakar-
miono, a następnie zabrano jak gdyby do roboty w lesie. konwojował je 
szteben, który zgodnie z rozkazem Van eupena zastrzelił te cyganki”37.

Zgodnie z relacją aleksandry J., w jednym przypadku romowie mieli 
zaatakować dozorujących ich w czasie egzekucji Ukraińców: „W bliżej nie-
określonym czasie widziałam jak do obozu śmierci w Treblince, Ukraińcy 
konwojowali 9 samochodów (bud) z Cyganami. Później dowiedziałam się, 
że Cyganie przysporzyli Ukraińcom wiele kłopotu, ponieważ rzucili się na 
nich i zabili prawdopodobnie kilku z nich”38.

romowie również trafiali do obozowego lazaretu, gdzie uśmiercano 
więźniów. Jeden z takich przypadków opisał świadek stanisław k: „słysza-
łem o wypadku, że pewien cygan, którego raniono wieczorem i wrzuco-
no do dołu, w nocy poparzony wylazł stamtąd i siedział rano nad brzegiem 
dołu, gdzie zastała go obsługa lazaretu po przyjściu do pracy rano”39.

35. okŚZpnP w szczecinie, śledztwo sygn. s 9/13/Zn, Protokół przesłuchania w cha-
rakterze świadka Kazimiery Z. z dn. 26 sierpnia 1982 r., t. XV, k. 2856.

36. okŚZpnP w szczecinie, śledztwo sygn. s 9/13/Zn, Protokół przesłuchania w cha-
rakterze świadka Jana Z. z dn. 7 października 2013 r., t. XXXXi, k. 8170.

37. okŚZpnP w szczecinie, śledztwo sygn. s 9/13/Zn, Protokół przesłuchania w cha-
rakterze świadka Iwana Nikitowicza Zwiezduna z dn. 18 kwietnia 1969 r., t. XV, k. 2749. był 
wachmanem ukraińskim w obozie w Treblince.

38. okŚZpnP w szczecinie, śledztwo sygn. s 9/13/Zn, Relacja Aleksandry J. z dn. 
7 czerwca 1970 r., t. XXVi, k. 5240.

39. okŚZpnP w szczecinie, śledztwo sygn. s 9/13/Zn, Protokół przesłuchania w cha-
rakterze świadka Stanisława K. z dn. 7 października 1945 r., t. iV, k. 759 verte.
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szczątkowe, a wręcz hasłowe informacje o zagładzie romów w obozie 
Zagłady w Treblince znajdują się w publikacji zatytułowanej Sprawiedliwość 
i Zbrodnie Hitlerowskie. Podano tam, iż w toku procesu przed sądem w Düs-
seldorfie, sygnatura sprawy 8 i ks 2/64 w sprawie karnej przeciwko kurto-
wi Hubertowi Franz i innym, ofiarami były osoby narodowości cygańskiej, 
w mniejszej liczbie niż Żydzi40.

informacje dotyczące zagłady romów w Treblince znajdują się również 
w uzasadnieniu wyroku wydanego przez sąd okręgowy w Düsseldorfie 
w dniu 3 września 1965 roku, sygn. 8 i ks 2/64 w sprawie karnej przeciw-
ko kurtowi Hubertowi Franz, otto stadie, Heinrichowi arthurowi mat-
thes, Willemu mentz, augustowi Wilhelmowi miete, Franzowi suchomel, 
Gustawowi münzberger, erwinowi Hermannowi lambert, richardowi 
otto Horn, Franzowi albertowi otto rum. Wyrok ten jest dość obszer-
ny, zawiera bowiem 683 strony. materiały dotyczące romów zawierają się 
w opisie dwóch zbrodni na nich dokonanych.

Pierwsza ukazuje likwidację pięciu do sześciu Cyganek i jednego dziec-
ka cygańskiego w lazarecie. osoby te pochodzić miały z bliskich okolic 
Treblinki. Wprowadzono je przez bramę obozową, jedna z kobiet niosła 
na rękach małe dziecko. na terenie obozu „zajął się nimi” suchomel, któ-
ry właśnie przebywał w pobliżu wejścia do obozu. suchomel poprowadził 
te pięć do sześciu Cyganek, w tym jedną z dzieckiem na ręku, ulicą kurt 
seidel strasse, przez plac kolejowy i plac sortowniczy do lazaretu, gdzie 
Cyganki i dziecko zostali zastrzeleni, prawdopodobnie przez mającego tam 
właśnie służbę niemieckiego unterführera ss. Czy suchomel zabił te kobie-
ty i dziecko, tego sąd niemiecki nie był w stanie stwierdzić.

sąd jednak nie miał wątpliwości, co do tego, że te osoby dorosłe i to 
dziecko cygańskie faktycznie zostali w lazarecie zastrzeleni.

bardzo ważne jest zaś ustalenie niemieckiego sądu – na pod-
stawie w yników przeprowadzonego postępowania dowodowego – 
które w pełni potwierdzone zostało w toku prowadzonego przez 
mnie śledztwa, iż osoby narodowości romskiej, nigdy nie był y 
w ybieranie w celach pracy i przez to nie był y chronione przed 
śmiercią.  To wszystko pozwoliło niemieckiemu sądowi wnioskować, że 
ci romowie i to dziecko zostali zabici w lazarecie, tak jak inni Cyga-
nie i Żydzi, którzy z okolic Treblinki byli dostarczani do obozu 
pieszo, furmanką, względnie ciężarówką. Jednak trudno zgodzić się 
z tym, że suchomel nie był współwinny ich śmierci i nie odpowiadał on za 
co najmniej pomocnictwo do zabójstwa tych osób, gdyż odprowadzając je 

40. okŚZpnP w szczecinie, śledztwo sygn. s 9/13/Zn, Tłumaczenie fragmentu opra-
cowania „Sprawiedliwość i Zbrodnie Hitlerowskie”, dot. zagłady Romów w Treblince, 
t. XXXXXii, k.10229a.
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do lazaretu, wniósł istotny wkład do ich uśmiercenia. Według sądu bowiem 
należy wziąć pod uwagę, że mógł on działać w tym przypadku na polece-
nie swego przełożonego, jako że świadek laks powiedział, że wołano gło-
śno oskarżonego suchomela. Jest również prawdopodobne, według sądu, 
że nie zabił on sam tych kobiet i dziecka, lecz zostali oni zastrzeleni przez 
ss-mana mającego właśnie służbę w lazarecie. W każdym razie obydwie 
możliwości (działanie na rozkaz i zabicie przez działającego w lazarecie ss-
-mana) muszą być traktowane na korzyść oskarżonego suchomela, gdyż 
wynik postępowania dowodowego nie dopuszcza innej interpretacji (wła-
snowolne działanie i własnoręczne zabicie).

kolejne zdarzenie przedstawione przez ten sąd to l ikwida-
cja grupy około 50 romów. sąd oparł się tutaj na zeznaniach 
świadka. Popełnienie tego czynu prokuratura niemiecka zarzu-
ci ła oskarżonemu suchomelowi. romowie ci w l iczbie około 50 
przybyli do Treblinki wozami konnymi, w grupach po dwie do 
trzech osób. następnie zostali zaprowadzeni do lazaretu, gdzie 
ich zastrzelono. sąd dokonał tutaj kolejnych ustaleń, na podsta-
wie zebranego materia łu dowodowego, a mianowicie, iż z okolic 
Treblinki romowie na wozach konnych byli dostarczani do obo-
zu. Co bardzo ważne przyznali to również sami oskarżeni oraz 
potwierdzi ło to wielu świadków.  niemiecki sąd przysięgłych uznał, iż 
wśród ofiar mogła znajdować się również grupa około 50 Cyganów, o któ-
rej mówił świadek. Czy oskarżony suchomel rzeczywiście zlikwidował tych 
około 50 romów? Tego niestety sąd nie mógł stwierdzić.

Świadek oskarżenia podał, że około 50 Cyganów – mężczyzn, kobiet 
i dzieci – stało bez nadzoru w pobliżu wielkiego baraku sortowniczego 
i suchomel odprowadzał po dwie do trzech osób na rozstrzelanie do laza-
retu. Pozwalałoby to na konkluzję, że suchomel miał w tym dniu służbę 
w lazarecie, czego dotychczas żaden inny świadek nie powiedział. Świadek 
oskarżenia przyznał wówczas w końcu, że mogło być tak, że jakiś inny ss-
-man dokonał rozstrzelania Cyganów, podczas gdy suchomel te ofiary jedy-
nie doprowadził do lazaretu.

Wątpliwości, co do pewności zeznania tego świadka istnieją również 
dlatego, że nie potrafił on ani zidentyfikować, ani rozpoznać na zdjęciach 
obydwu oskarżonych mentza i mietego, którzy działali głównie w lazare-
cie. Tych obydwu oskarżonych szeroko znanych w obozie i dokładnie opi-
sanych i rozpoznanych przez wszystkich świadków, których sąd uznał za 
wiarygodnych, powinien był rozpoznać również on, gdyby obserwował 
dokładniej przebieg zabójstw w lazarecie. Chociaż sąd przysięgłych jest 
przekonany o tym, że świadek oskarżenia uczciwie starał się przyczynić do 
ustalenia prawdy, to jednak samo jego zeznanie nie wystarcza, aby dowieść 
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suchomelowi likwidację około 50 Cyganów. szkoda, że sąd zapomniał, iż to 
suchomel odprowadzał do lazaretu kolejnych romów, wiedząc, iż prowadzi 
ich na śmierć, z czym się godził.

W toku prowadzonego śledztwa zwróciłem się do strony niemieckiej 
i austriackiej o nadesłanie, w ramach międzynarodowej pomocy prawnej, 
kolejnych wyroków skazujących oprawców z Treblinki.

Tragiczny los ludności romskiej możemy, choć w przybliżeniu, usta-
lić na podstawie świadectw osób – więźniów Treblinki, którzy ją przeżyli; 
wydanych wyroków oraz publikacji.

niemcy jako pierwszy utworzyli karny obóz Pracy w 1941 roku. Więź-
niowie zatrudnieni byli w żwirowni oraz wykonywali inne prace fizycz-
ne. Dotyczyło to również wąskiej grupy romów. W odległości około 
500 metrów na południe od obozu zlokalizowane jest miejsce straceń. na 
tym miejscu rozstrzeliwani byli Polacy, Żydzi i romowie41. Z relacji świad-
ków wynika, iż miejsc, w których stracili życie romowie może być więcej. 
brak uszczegółowienia uniemożliwia ich konkretne umiejscowienia. moż-
na tylko przypuszczać, że w odkrytych na początku śledztwa mogiłach, 
w których oprócz szczątków ludzkich ujawniono różnego rodzaju przed-
mioty życia codziennego, zostali pochowali romowie, gdyż część z nich 
była rozstrzelana tak jak przybyli, bez odbierania im rzeczy.

Podobnie możemy tylko szacunkowo, i to z dużym marginesem błędu, 
pokusić się o określenie liczby pomordowanych w Treblince romów.

edward kopówka w swojej książce zatytułowanej Treblinka nigdy więcej 
ocenia liczbę zamordowanych romów na minimum 1 000, w tym byli rów-
nież romowie pochodzący z niemiec, nazywani sinti”42. W kolejnej książ-
ce autor ten podaje liczbę 1 000–2 000 zamordowanych romów na terenie 
Treblinki43.

Według zapisów na karcie z kartoteki tematycznej dotyczącej karnego 
obozu Pracy i obozu Zagłady w Treblince, znajdującej się w zasobie biura 
Udostępniania i archiwizacji Dokumentów w Warszawie, jednorazowo tra-
fić miało do obozu w Treblince 2 000 osób. byli dowożeni wozami i z całym 
dobytkiem”44.

można przyjąć, iż ziemia Treblinki skrywa około dwóch tysięcy rom-
skich istnień. okolicznością, która ma wpływ na trudności w opisie tragedii 

41. e. kopówka, J. Zasłona, Raport o stanie zachowania Miejsca Pamięci w Treblince 
w roku 2013, Treblinka 2013, s. 34.

42. e. kopówka, Treblinka nigdy więcej, siedlce 2002 r., s. 38.
43. e. kopówka, Dam im imię na wieki (Iz 56,5) Polacy z okolic Treblinki ratujący Żydów, 

oksford – Treblinka 2011 r., s. 107.
44. okŚZpnP w szczecinie, śledztwo sygn. s 9/13/Zn, karta z kartoteki tematycznej 

dotyczącej obozu pracy i obozu zagłady w Treblince, otrzymana z biura Udostępniania 
i archiwizacji Dokumentów w Warszawie, t. XXX, k. 5879.
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romów jest brak spisanych relacji świadków – osób narodowości romskiej 
oraz brak przekazów ustnych. W toku śledztwa udało się dotrzeć do zaled-
wie kilku osób narodowości romskiej mających wiedzę w tej materii i tylko 
do dwóch osób, które przeżyły Treblinkę.

Pozwolę sobie zacytować w tym miejscu fragment zeznań jednej z nich, 
która jako dziecko trafiła do Treblinki.

„nie jestem w stanie podać, ilu członków mojej rodziny zostało 
zamordowanych w Treblince. mogło być około 200 osób. nie jestem 
w stanie podać pełnych danych tych osób. Chodzi o osoby z rodzin 
Paczkowskich, majewskich, Głowackich, sokołowskich oraz innych, 
których nazwisk na chwilę obecną nie pamiętam. Z tego co mi wia-
domo to żyją jeszcze członkowie ich rodzin, jednak nie pamiętam ich 
obecnych nazwisk, wiem, że mieszkają w Warszawie, Łodzi, Płocku. 
mławie, Pułtusku. nie jestem w posiadaniu danych dotyczących ich 
aktualnego miejsca zamieszkania.

Zatrzymywania tych osób dokonywane były w Warszawie pod-
czas tzw. »łapanek« oraz kiedy osoby te przebywały w taborach. 
W tym czasie oprócz osób narodowości romskiej zatrzymywane 
były osoby innych narodowości. osoby te zatrzymywane były przez 
żołnierzy i funkcjonariuszy niemieckich, stosowano wobec nich 
przemoc fizyczną poprzez bicie, a jeżeli ktoś im nie odpowiadał to 
był uśmiercany poprzez zastrzelenie lub pobicie ze skutkiem śmier-
telnym. W trakcie dokonywanych zatrzymań romowie podejmowa-
li próby ucieczki, niektóre z nich były skuteczne. nie pamiętam ile 
osób zatrzymano, było ich bardzo dużo, nie pamiętam ich danych 
osobowych, a większość z nich pochodziła z mińska mazowieckie-
go, siedlec. Z tego co mi wiadomo to zatrzymani umieszczani byli 
w Getcie Warszawskim i w więzieniu na Pawiaku. nie wiem czy 
wszystkie osoby trafiły do Treblinki, większość została zamordowa-
na. nie jestem pewien czy żyją dzieci lub członkowie rodzin tych 
osób. Wydaje mi się, że mogą oni zamieszkiwać w Łodzi, Tomaszo-
wie mazowieckim, mławie, ostródzie. nie znam danych osobowych 
i adresów zamieszkania tych osób. Zatrzymani byli transportowa-
ni do Treblinki pociągami i samochodami. Pociągi te przeznaczo-
ne były do transportu zwierząt, nie było tam toalet, kuchni oraz 
innych ważnych dla człowieka warunków socjalnych. Przewożone 
osoby były w bestialski sposób traktowane przez strażników, byli 
poniżani, katowani, a część z nich nie dojechała do punktu doce-
lowego. Po dotarciu pociągu do Treblinki wagony były otwierane, 
ludzie byli z nich wyrzucani. od samego początku prowadzona była 
segregacja na osoby dorosłe, dzieci oraz kobiet i mężczyzn. rozładu-
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nek ten odbywał się na bocznicy kolejowej, która znajdowała się na 
terenie obozu. Po dokonaniu rozładunku osoby narodowości rom-
skiej zmuszane były do śpiewu, tańca oraz grania na instrumentach 
muzycznych, które przy sobie posiadały. nie jestem w stanie powie-
dzieć czy otrzymywali oni pieniądze czy też żetony do łaźni. Do opi-
sanej wcześniej segregacji dochodziło zaraz po wyciu [powinno być 
wyjściu – przypis autora] tych osób z wagonów. Po przeprowadzonej 
segregacji osoby te transportowane były do obozu samochodami 
ciężarowymi, a następnie umieszczane w drewnianych barakach. 
Zarówno kobiety jak i mężczyźni byli przeszukiwani przez strażni-
ków, zabierane im były rzeczy wartościowe, rozbierano do naga. Za-
bierano tym osobom odzież i wręczano więzienne koszule i spodnie. 
nie wiem jak wyglądało kierowanie tych osób do komór gazowych. 
słyszałem jedynie, że mówiono im, że idą do łaźni i nigdy z niej nie 
wracały. Więźniowie byli uśmiercani poprzez umieszczanie w ko-
morach gazowych, powieszenie lub przez rozstrzelanie. byłem jedy-
nie świadkiem jak rozstrzeliwano te osoby. robiono apel i strażnicy 
wybierali sobie osoby, które następnie uśmiercano. Część z nich była 
rozstrzeliwana na miejscu, a część odprowadzano do odizolowanego 
miejsca i tam zabijano. Do Treblinki zostałem dowieziony z moim 
wujkiem o imieniu aleksander oraz jego żoną i dziećmi. Ja przeby-
wałem w tym samym baraku co wujek natomiast jego żona i dzieci 
były umieszczone w innym baraku. Ja uniknąłem śmierci w obozie 
w Treblince ponieważ zostałem wykupiony przez moją bacie [po-
winno być babcię – przypis autora] o nazwisku Herman. odbyło się 
to poprzez załatwienie mojego zwolnienia przez komendanta getta 
Warszawskiego. babcia była śpiewaczką operową, miała liczne zna-
jomości i pieniądze. Ponadto nosiła niemiecko brzmiące nazwisko co 
ułatwiło wykupienie mnie z obozu. nie wiem jak nazywał się komen-
dant. W obozie tym byłem bardzo krótko przez okres jednego miesią-
ca jednak nie pamiętam w którym miesiącu i roku tam przebywałem.

Członkowie mojej rodziny podczas pobytu w obozie zmuszani 
byli do wykonywania prac w postaci kopania dołów – wydobywanie 
kamieni. Dużo osób z mojej rodziny wywieziono do innych obozów 
jednak nie jestem w stanie wskazać gdzie te obozy się znajdowały. 
mogło tak być, że niektórzy nie trafili do innych obozów, a zostali 
rozstrzelani przed ich umieszczeniem. W obozie w którym zosta-
łem umieszczony warunki socjalne były tragiczne. brak było łaźni, 
wody do picia jedzenia. Dostawaliśmy małe porcje w postaci gotowa-
nych czerwonych braków [powinno być buraków – przypis autora], 
czerstwego ciemnego pieczywa. baraki były przepełnione, spaliśmy 
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na drewnianych pryczach. Panował głód, nędza, ludzie umierali na 
różnego rodzaju choroby. obóz obstawiony był barakami oraz ogro-
dzony ogrodzeniem z drutami kolczastymi. W ogrodzeniu wybudo-
wany były wieże strażnicze a przy ogrodzeniu chodzili wartowni-
cy z psami. Dzień w obozie wyglądał w ten sposób, że w godzinach 
rannych byliśmy budzeni, odbywał się apel na którym przeliczano 
więźniów. Po tym apelu albo wracało się do baraku albo kierowano 
osoby do innej części obozu jednak nie jestem w stanie powiedzieć 
gdzie i dlaczego. Członkowie niemieckiej załogi obozu, wachmani 
ukraińscy oraz kapo znęcali się nad więźniami, bili ich oraz doko-
nywali zabójstw. nie znam danych tych osób oraz ich pseudonimów. 
nie pamiętam danych innych więźniów z obozu w Treblince, nie 
wiem czy żyją członkowie ich rodzin i gdzie mieszkają. byłem wte-
dy dzieckiem i o niektórych zdarzeniach zapomniałem. romowie 
przyjęci do obozu byli masakrowani zabijani, ich przyjecie odbywa-
ło się na takich zasadach jak innych dowiezionych do tego miejsca. 
nie pamiętam, nie posiadam informacji na temat powstania które 
wybuchło w obozie. Z opowieści wiem, że do wybuchu powstania 
doszło w obozie koncentracyjnym w oświęcimiu. Po wykupieniu 
mnie z obozu przez moją babcie dowiedziałem się od niej, że cała 
moja rodzina zginęła w obozie. nie dowiedziałem się o szczegółach 
ich śmierci, okolicznościach w jakich zginęli. Wiem, że w Tarnowie 
żyje kobieta narodowości romskiej, która przeżyła obóz w Treblin-
ce i która może posiadać wiedzę na ten temat. nie pamiętam jak 
nazywała się ta kobieta i gdzie dokładnie zamieszkuje. nie wiem 
jacy zbrodniarze z Treblinki po wojnie zostali skazani, na jakie kary 
i przez jakie sądy. Z tego co mi wiadomo to jeden z komendantów 
tego obozu został rozstrzelany przez żołnierzy radzieckich. nie 
jestem w stanie podać ile osób zginęło w Treblince. były to osoby 
pochodzące praktycznie z całej europy. nie wiem ile zamordowano 
tam romów. Wiedza o tym obozie opiera się na moim tam pobycie 
i informacjach uzyskanych od innych osób. Z tego co mi wiadomo 
to osobowości romskiej nie podejmowały próby ucieczki z obozu 
w Treblince, obóz był tak strzeżony, że niemożliwa była ucieczka 
z niego. osoby dysponujące wspomnieniami, które uratowały się 
z obozu w Treblince zamieszkują w krakowie, Tarnowie, Łodzi, mła-
wie, Pułtusku, jednak jak wspomniałem wcześniej nie pamiętam ich 
danych osobowych i dokładnego adresu zamieszkania. To wszystko 
co mam do zeznania w tej sprawie”45.

45. okŚZpnP w szczecinie, śledztwo sygn. s 9/13/Zn, Protokół przesłuchania w cha-
rakterze świadka Jana P. z dn. 18 listopada 2014 r., t. XXXXXVi, k. 11150–11152.
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brak dokumentacji obozowej powoduje, iż tak naprawdę niemal jedy-
nym źródłem informacji o tragedii romów w obozie w Treblince są relacje 
świadków, więźniów tego obozu.

Ponadto udało się ustalić, iż podjęta została na pewno jedna skutecz-
na próba ucieczki z obozu przez roma – Józefa Trojanka, który w niedługo 
potem zmarł na skutek warunków i sposobu traktowania go przez człon-
ków załogi obozu. oprócz niego inni romowie podjęli jeszcze kilka takich 
prób.

na razie jesteśmy na początku drogi, której końcem powinno być usta-
lenie w miarę dokładnej liczby pomordowanych, ich danych oraz danych 
sprawców.

Zbrodnie dokonane w niemieckich nazistowskich obozach w Treblin-
ce, ich tak okropna, wręcz niewyobrażalna brutalność spowodowała, iż sąd 
przysięgłych we Frankfurcie nad mennem musiał przezwyciężyć najwięk-
sze wątpliwości, co do możliwości zaistnienia w ogóle takiego bestialskiego 
sposobu postępowania46.

oby nigdy więcej ludzie ludziom nie zgotowali takiego strasznego 
i okrutnego losu.

summery

The Holocaust of the roma 
in the German nazi Camps in Treblinka 

(in the Documents of the District Commission 
for the Prosecution of Crimes against 

the Polish nation in szczecin)

The former Chief Commission for the investigation of nazi Crimes 
in Poland collected quite a large amount of evidence with the first docu-
ments dated as early as 1944. it is also in possession of records of interro-
gation of witnesses from 1945 as well as records of the preliminary investi-
gation findings from 1944 to 1945. Very important and relevant for the case 

46. okŚZpnP w szczecinie, śledztwo sygn. s 9/13/Zn, Tłumaczenie wyroku Sądu Okrę-
gowego w Frankfurcie nad Mennem z dn. 5 kwietnia 1951 roku, t. XXXXXiii, k. 10412.
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are records of judicial acts performed at the site of the camp in Treblinka 
in 1945.

The basis for initiating the investigation, by the institute of national 
remembrance, was the need to pursue actions aimed to clarify the facts 
and to identify the perpetrators of the crimes committed by the German 
occupying forces during the period from July 1942 to 1944, when there were 
two camps in Treblinka, the Penal labour Camp and the extermiantion 
Camp. The statements of the witnesses concern the suffering and death of 
thousands of Jews, Poles and roma.
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Badania archeologiczne w obozie Zagłady 
i Karnym obozie Pracy w treblince

Wstęp

nazwa Treblinka, jako jeden z trzech obozów zagłady powstałych w wyni-
ku operacji reinhard, jest powszechnie znana. W literaturze opisywana 
jest, jako najbardziej „perfekcyjny” z obozów zagłady. W czasie Holocaustu 
Treblinka stała się miejscem mordu ponad 800 000 – 1 000 000 europejskich 
Żydów, Polaków, Cyganów. na terenie tej miejscowości mieścił się również 
obóz pracy, gdzie, jak się szacuje, zginęło kolejne 10 000 – 12 000 ludzi. Po-
mimo licznych historycznych opracowań, bardzo niewiele wiadomo o tym, 
jak wyglądały obóz zagłady i obóz pracy. Fizyczne pozostałości po budyn-
kach były przedmiotem niewielu badań. Z tego też względu tak mało jest 
źródeł dotyczących: planu obozu zagłady, zasięgu masowych grobów i do-
łów kremacyjnych oraz procesów uśmiercania. Dodatkowo, związek mię-
dzy obozem Zagłady – Treblinka ii i obozem Pracy – Treblinka i bardzo 
rzadko był przedmiotem badań archeologicznych. W rzeczywistości obóz 
pracy w Treblince tylko sporadycznie pojawia się w źródłach historycznych 
inaczej, niż jako poprzednik obozu zagłady.

Treblinka jest tematem programu badań archeologii sądowej od 
2007 roku. W ramach sezonów badawczych na terenie obozu Zagłady 
i obozu Pracy w 2010, 2012 i 2013 roku przeprowadzono: kwerendę archi-
walną, wywiady ze świadkami, analizy danych, wizualizację w systemie 
3D, badania powierzchniowe.

Celem tego badania jest stworzenie dokładnej mapy dwóch obozów 
oraz poznanie procesów eksterminacji i sposobów grzebania ofiar. aby 
znaleźć odpowiedź na powyższe kwestie wykorzystano szereg komple-
mentarnych i interdyscyplinarnych metod badawczych, z takich dziedzin 
jak archeologia, historia, kryminologia, geografia, antropologia, inżynieria, 
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metody komputerowe. Większość z metod to nieinwazyjne sposoby badań, 
co oczywiście w tak ważnym i bardzo trudnym pod względem archeolo-
gicznej eksploracji miejscu miało wiele zalet. Pozwoliły one na zlokalizo-
wanie masowych grobów żydowskich ofiar bez naruszania jakichkolwiek 
pozostałości, z uszanowaniem prawa Halacha. na niemal całej powierzchni 
upamiętnienia uniknięto badań inwazyjnych, dzięki najnowszym osiągnię-
ciom w dziedzinie nieinwazyjnej archeologii pojawił się bardziej dokład-
ny obraz krajobrazu obozowego, pojedyncze analizy są w dalszym ciągu 
przeprowadzane.

Podczas sezonu badawczego w 2013 roku na obu stanowiskach – Tre-
blinka i i ii po raz pierwszy wykonano niewielkie wykopy sondażowe. ich 
celem było potwierdzenie analiz pozyskanych podczas intensywnej kwe-
rendy archiwalnej, nieinwazyjnych badań archeologicznych i studiów 
w dziedzinie kryminalistyki sądowej.

W tym artykule przedstawione zostaną tylko niektóre z najważniej-
szych znalezisk. Więcej informacji na temat tych i wszystkich pozosta-
łych rezultatów omawianego projektu badawczego można znaleźć w stur-
dy Colls (2015, 2014 and 2012).

treblinka i i miejsce straceń

nazwa Treblinka jest zwykle kojarzona z obozem zagłady, w któ-
rym naziści od lipca 1942 do września 1943, zamordowali około 800 000–
1 000 000 ludzi. niemniej jednak, więcej jak rok przed budową obozu zagła-
dy, założony został obóz pracy, w którym, jak się szacuje, zamordowano 
około 10 000–12 000 ludzi, którzy mordowani byli przez nazistów stopnio-
wo poprzez wykonywanie niewolniczej pracy lub z zimną krwią na miejscu 
(arad 1987).

treblinka i – układ

W 2012 roku zespół badawczy zakończył nieinwazyjne badania na tere-
nie Treblinki. struktury te są w bardzo złym stanie, a większość terenu 
byłego obozu pracy porasta las. W związku z tym obecny krajobraz róż-
ni się znacznie od tego z czasów funkcjonowania obozu. badania archeolo-
giczne wniosły nowy wgląd w dziedzinie fizycznych cech obozu. Podczas 
prac wyróżniono pozostałości po granicach obozu oraz znaczną liczbę śla-
dów po budynkach (wiele z nich nie są zaznaczone na obszarze), co pozwo-
liło utworzyć nową mapę.

Przede wszystkim badanie powierzchniowe wykazały, iż obecny plan, 
jak i tablice informacyjne przy ruinach po barakach są błędne. obszar przy 
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sortowni, obecnie porośnięty trawą, jest oznaczony jako „barak dla pol-
skich kobiet”. analiza lotniczych fotografii pozwala stwierdzić, iż barak ten 
nigdy w tym miejscu nie istniał. Co więcej, baraki oznaczone jako „barak 
dla polskich kobiet”, „ barak dla polskich mężczyzn”, „magazyn” i „barak 
dla żydowskich rodzin” są obarczone błędem.

Także lokalizacje baraku dla chorych i baraku dla żydowskich kobiet 
są błędne. analiza zdjęć lotniczych sugeruje, iż te obiekty znajdują się na 
obszarze dzisiaj porośniętym trawą. Teren ten charakteryzuje się zagłębie-
niem o kształcie mniej więcej prostokąta. badania georadarowe, po nałoże-
niu zidentyfikowanego obiektu na zdjęcie lotnicze, pokazały, iż jest to beto-
nowy fundament baraku dla żydowskich kobiet. na wschód od tego obiektu 
zarejestrowano kolejne anomalie, które przyjęły kształt litery U i mierzyły 
około 17,5 m z północy na południe i 10,5 m ze wschodu na zachód. analiza 
zdjęcia lotniczego sugeruje, iż jest to najprawdopodobniej pozostałość po 
betonowym nadprożu baraku dla chorych. reszta fundamentów nie prze-
trwała. Tablice informacyjne zostały zmienione na nowe z uwzględnieniem 
dołączonych wyników badań.

Zagłada i brutalne traktowanie w treblince

W trakcie mojej archiwalnej kwerendy, w celu zbadania związku 
dwóch obozów zebrałam relacje tych, którzy doświadczyli życia w obo-
zie pracy. miałam szczęście przeprowadzić wywiad z jednym ze świadków, 
byłym więźniem obozu pracy, który nigdy wcześniej nie dzielił się swo-
imi wspomnieniami. Co stało się oczywiste podczas wywiadu, to poziom 
agresji i brutalności, jakie panowały w obozie pracy. Dzięki tym zezna-
niom możliwa jest weryfikacja widocznych jeszcze fizycznych pozostało-
ści poobozowych.

Więźniowie, którym udało się przetrwać, opowiadają o tym, jak ofiary 
były pędzone na miejsce straceń i uśmiercane. Ci, którzy byli świadkami 
likwidacji obozu w lipcu 1944 roku, również zostali zaprowadzeni do tego 
miejsca i zabici (np. Friedman 1996; kort 1995). Jednym z głównych celów 
badań w 2013 roku było ustalenie, czy na miejscu straceń istnieją jakieś nie-
upamiętnione masowe groby.

badanie liDar przeprowadzone zostało na obszarze obozu zagłady 
i obozu pracy, o łącznej powierzchni 3,75 km². liDar pozwala zarejestro-
wać w systemie 3D zagłębienia, wypukłe formy terenu czy inne charakte-
rystyczne ślady na ziemi (Corsi et al 2013). Technologia tego typu pozwa-
la skanować stanowiska o silnej wegetacji, gdyż wiązka światła laserowego 
przechodzi przez roślinne poszycie i pozwala zarejestrować obiekty nor-
malnie niewidoczne i niedostępne dla innych metod penetracji gruntu. 
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Tego typu badanie wykonane w Treblince jest pierwszym, zdaniem autorki, 
wykonanym na tego typu stanowiskach, datowanych na czas Holocaustu.

bazując na wynikach badań liDar, analiz zdjęć lotniczych i kwerendy 
źródłowej, wytyczone zostały trzy niewielkie wykopy w południowej czę-
ści Treblinki i (obóz pracy) w miejscu straceń. Powodem wytyczenia trzech 
wykopów było zbadanie zagłębień terenu przy jednoczesnym i jak najmniej-
szym użyciu technik archeologii inwazyjnej. Celem sondaży było potwier-
dzenie obecności masowych grobów i oznaczenia ich w dalszej kolejności.

Wszystkie trzy obiekty zawierały rozczłonkowane ludzkie szczątki 
nalężące do wielu osób. obiekty mierzyły: 7,4 x 6,5; 9,2 x 6 i 19,2 x 17,6 m. 
na szczątkach znajdują się dowody brutalnego traktowania – ślady cię-
cia, świadczące o nieposzanowaniu ludzkiego życia ze strony oprawców. 
W dwóch grobach znaleziono buty, a w jednym nabój.

W obozie pracy obecnie na tablicach informacyjnych widnieją tylko 
betonowe, widoczne pozostałości po budynkach. niemniej jednak, dzięki 
wynikom badań, jest możliwe potwierdzenie i zaznaczenie innych obiek-
tów związanych z obozem, które zachowały się pod postacią: śladów na zie-
mi, dróg i granic. było także możliwe oznaczenie lokalizacji nowo zidenty-
fikowanych masowych grobów. Pozyskany i przekazany Joannie Zasłonie 
materiał może być użyty przez muzeum w celach opracowania planu kon-
serwacji obszaru oraz stworzenia nowych sposobów informowania odwie-
dzających o historii tego miejsca. Świadkowie, świadectwa, mapy, fotografie 
i plany archeologiczne – wszystko to razem pozwoli napisać nową historię 
tego miejsca.

Krajobraz treblinki

moje badania miały na celu scharakteryzowanie całego krajobrazu Tre-
blinki, a nie postrzeganie tego miejsca, jako dwóch oddzielnych stano-
wisk, obozu pracy i obozu zagłady, które były z natury ze sobą powiąza-
ne – lokalizacja obozu zagłady została uwarunkowana „sukcesem” obozu 
pracy; czasem więźniowie obozu pracy pracowali przy „konserwacji” torów 
kolejowych w okolicy obozu zagłady; czasem więźniowie z obozu pracy byli 
transportowani do obozu zagłady; pociągi, które przywoziły ludzi do obo-
zu zagłady opuszczały obóz z przedmiotami niewolniczej pracy (rzeczy 
osobiste, piasek – żwir ze żwirowni, rzeczy produkowane przez obóz pra-
cy); wielu więźniów obozu pracy było świadkami lub słyszało o brutalności, 
jaka panowała w obozie zagłady. mieczysław kowałczyk podaje przykład: 
„mogliśmy słyszeć krzyki, odgłosy wystrzałów i głośną muzykę. słyszeli-
śmy to z oddali. To tak było. bydlęce wagony były opuszczane a my znów 
dalej wracaliśmy do pracy”.
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treblinka ii

W 2010 roku w obozie zagłady w Treblince ii zrealizowano program nie-
inwazyjnych badań archeologicznych, składających się z geofizycznych, 
topograficznych analiz oraz badań z dziedziny kryminalistyki sądowej. 
ogółem zidentyfikowano 111 obiektów. Większość związana była z obo-
zem zagłady, jego likwidacją i badaniami powojennymi. obecność tych 
obiektów potwierdza, iż, wbrew powszechnej opinii, Treblinka nie zosta-
ła w całości zniszczona przez nazistów we wrześniu 1943 roku, kiedy to 
niemcy opuścili obóz. na szczęście powojenne działania na terenie obozu 
nie zniszczyły wszystkich śladów. Zidentyfikowane obiekty zostały podzie-
lone na: prawdopodobne ślady po granicach obozu, pozostałości po budyn-
kach, doły oraz inne.

Zostanie tu zaprezentowana tylko niewielka liczba znalezisk z tej czę-
ści stanowiska.

Komory gazowe

szczególnie ważne dla naszego zrozumieniu krajobrazu obozu Zagłady 
w Treblince i sposobu jego funkcjonowania są komory gazowe. W dalszym 
ciągu istnieje wiele pytań dotyczących lokalizacji komór oraz tego, jak były 
użytkowane. W 2010 roku przy użyciu radaru penetrującego grunt (GPr), 
zidentyfikowałam strukturę o wymiarach 22 x 15 m, znajdowała się w obo-
zie zagłady. kwerenda archiwalna oraz zeznania świadków sugerowały, iż 
były to pozostałości po starych komorach gazowych. W celu potwierdze-
nia tej hipotezy w 2013 r. w centralnej części obiektu wykonany został mały 
wykop sondażowy.

na tym obszarze została znaleziona duża liczba gruzu budowalnego. 
interesujące są w szczególności płytki koloru pomarańczowego i żółte-
go z monogramem gwiazdy i literami D l po spodniej stronie. W obfito-
ści znaleziono fragmenty ścian, cegieł, białych płytek ceramicznych, beto-
nu, tynku, drobnych elementów w kształcie krzyża podpierających ściany. 
Świadkowie wspominają, że stare komory gazowe były wzorowane na 
żydowskich mykwach o wnętrzach wyścielonych białymi płytkami, gdzie 
na podłodze znajdowała się pomarańczowa terakota (krzepicki 1979, 104). 
odkrycie pomarańczowych i żółtych płytek wydaje się potwierdzać rela-
cje, zwłaszcza że po spodniej stronie znajduje się znak gwiazdy oraz inicja-
ły D l, które mogą wskazać manufakturę. Płytki wykonane zostały przez 
firmę Dziewulski i lange z siedzibą w opocznie, która w dalszym ciągu 
istnieje na rynku pod nazwą opoczno. Przedsiębiorstwo podczas ii wojny 
światowej miało swoją siedzibę w Warszawie. Podobne płytki znajdowały 
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się w mykwach w lublinie, w synagodze w Wyszkowie oraz występowa-
ły w ruinach warszawskiego getta. nie jest wiadomo, czy były dostarczone 
bezpośrednio z firm Dziewulski i lange, aby to ustalić prowadzone są dal-
sze badania.

Prawdopodobnie gaz dostarczany był w starych komorach gazowych 
przez silnik diesel (możliwe, iż z rosyjskiego czołgu). W celu zbadania 
występowania dwutlenku węgla w wydobytych cegłach i fragmentach 
ścian z zabytków pobrano próbki. Wyniki analiz potwierdziły, że w arte-
faktach znajduje się wysoka koncentracja dwutlenku węgla i jest to rezul-
tat ekspozycji na ten związek, a nie jego naturalna absorpcja z powietrza. 
W celu potwierdzenia tej teorii przeprowadzane są dalsze badania.

Z charakteru znalezisk jasno wynika, że naziści przy likwidacji obo-
zu zniszczyli znajdujące się in situ budynki, jednak pozostawili więk-
szość z materiałów budowlanych w okolicy. odkrycie gruzu budowlanego 
w wykopie Treb 03, który był poza obszarem występowania fundamentów, 
dowodzi, iż materiał był rozciągnięty na cały obszar. Głębokość zalegania 
fundamentów (0,85 m) sugeruje, że w celu zamaskowania tego miejsca uży-
to dużej ilości piasku. Hipoteza ta wyjaśniałaby, czemu po wojnie myśla-
no, iż obóz był całkowicie zniszczony. Powszechnie wiadomo, iż komory 
gazowe były jedynymi budynkami na terenie obozu zagłady zbudowanymi 
z cegieł. Ponadto rozmiary tego obiektu zgadzają się z relacjami świadków 
na temat wymiaru mniejszych dwóch budynków komór gazowych. możli-
we, iż niektóre ze znalezionych bliżej powierzchni artefaktów mogły nale-
żeć do nowych komór gazowych, usytuowanych prawdopodobnie w okolicy.

artefakty

Podczas prowadzonych na małą skalę prac wykopaliskowych, na tere-
nie Treblinki ii i miejsca straceń (Treblinka i) znalezionych zostało ponad 
1 300 artefaktów. Większość artefaktów znalezionych zostało w wykopach 
Treb 03 i Treb 04, znajdujących się najprawdopodobniej w miejscu starych 
komór gazowych. Warto zauważyć, iż większość osobistych znalezisk było 
natury kobiecej. relacje świadków przekazują, że kobiety przed wejściem 
do komór gazowych miały golone głowy, a ich rzeczy osobiste odbierane 
były w strefie przyjęć (Willenberg 1989). odkrycie tego typu artefaktów 
w tym odcinku było niespodziewane. ich obecność może świadczyć, że nie-
które z rzeczy były przemycane przez ofiary ze względu na emocjonalną 
wartość. niektóre z relacji świadków donoszą też, że wielu ofiarom golono 
włosy w okolicy komór gazowych. Wyjaśniałoby to obecność dużej liczby 
znalezionych spinek do włosów.
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szczątki ludzkie

Podczas wykopalisk na terenie obozu zagłady napotkano na dużą liczbę 
ludzkich szczątków. nie były one pochowane, tylko porozrzucane. stosując 
się do zaleceń rabina michael schudricha, pozostałości należące do ciała 
człowieka należało powtórnie pochować przez osobę reprezentującą rabi-
nat. mimo iż nie było możliwe przeprowadzenie naukowych analiz (z uwa-
gi na wymogi żydowskiego prawa Halacha), na podstawie obserwacji moż-
na było zauważyć, że wiele kości nie było poddanych kremacji. Wszystkie 
były fragmentaryczne, niektóre z nich nosiły ślady palenia w różnych stop-
niach; niektóre były koloru białego, co sugeruje wydłużony czas krema-
cji, podczas gdy inne były tylko powierzchownie zwęglone, co wskazuje na 
krótki czas przebywania w ogniu i na niską temperaturę palenia. różnice 
te pokazują, że nie wszystkie szczątki ofiar w obozach zagłady były kremo-
wane tak, jak to sugerują źródła. koncentracja złotych i srebrnych zębów 
oraz sztucznych szczęk wystąpiła na obszarze starych komór gazowych, 
co sugeruje, iż zostały one usunięte z ciał ofiar gdzieś w okolicy. Zgadza się 
to z relacjami świadków. Pozostałości należące do ciała człowieka zosta-
ły dołączone do innych, powtórnie pochowanych według prawa Halacha.

Planowane działania

Podczas wykopalisk, badań metodą liDar oraz prac w poprzednich 
sezonach zidentyfikowano bardzo dużo ważnych obiektów, wymagają-
cych dalszych prac archeologicznych. nowe wywiady ze świadkami wnio-
sły również sporo cennych informacji, które zostaną przeanalizowane pod 
kątem historii stanowiska, potencjalnie stale obecnych fizycznych pozo-
stałości. W przyszłości zostaną przeprowadzone także intensywne badania 
w celu scharakteryzowania zasięgu i natury obiektów oraz krajobrazu obo-
zu jako całości. kulminacją omawianego projektu będzie publikacja książki 
w roku 2015/2016 oraz wystawa w muzeum w Treblince w 2014 roku. sezon 
prac w 2013 roku był również tematem filmów dokumentalnych: „Treblin-
ka: Wewnątrz sekretnego obozu Zagłady Hitlera”, emitowanego na kana-
le 5 w brytyjskiej telewizji i „Treblinka: maszyna Zagłady Hitlera” emitowa-
nego na kanale smithsonian w stanach Zjednoczonych. Ten materiał wraz 
z innymi formami upowszechnienia zagwarantują, iż zbrodnie popełnione 
w Treblince nie zostaną zapomniane. Wyniki badań będą służyć w eduko-
waniu młodego pokolenia o ludobójstwie i wszystkich jego formach.
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archaeological investigations 
at the Extermination and Labour 

Camps at treblinka

introduction

as one of the three operation reinhard death camps, the name Treblinka is 
fairly well known. Described as the most ‘perfected’ of the camps, Treblin-
ka gained notoriety for being the massacre site where 800,000 –1,000,000 
european Jews, Poles and gypsies during the Holocaust. it also housed a la-
bour camp where it is estimated that a further 10 –12,000 people perished. 
However, although a broad narrative of the history of the camps exists, 
there has been little clarity concerning their appearance. The physical evi-
dence relating to the camps has been subject to minimal investigation; thus 
little was known about the layout of the extermination camp, the extent 
and nature of the mass graves and cremation pits, and the processes of kil-
ling. additionally, the relationship between the extermination camp, Tre-
blinka ii, and the labour camp, Treblinka i, has rarely been considered; in 
fact the latter is rarely mentioned in the historical narratives of Treblinka 
as anything more than as a predecessor of the extermination site.

Treblinka has been subject to a programme of forensic archaeological 
investigation since 2007. in addition to archival research, survivor inte-
rviews, data analysis and 3D visualisation, fieldwork has been undertaken 
at the extermination and labour camps across three field seasons in 2010, 
2012 and 2013.

The aim of this research is to create a forensically accurate picture of 
both camps and the processes of extermination and internment connec-
ted to them. in order to achieve this, a range of complementary, interdi-
sciplinary approaches have been employed. The methods and techniques 
used have been derived from archaeology, history, forensic investigation, 
geography, anthropology, digital humanities, engineering and computer 
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science. The majority of the methods employed are non-invasive. This 
approach has several clear benefits in terms of compensating for the sen-
sitivities involved in examining sites of the Holocaust and in terms of the 
evidence that was uncovered. as will be shown shortly, it has allowed the 
locations of mass graves of Jewish victims to be identified without the need 
to disturb their remains, thus allowing Halacha law to be respected, and 
it also meant that ground disturbance was avoided for the most part across 
most of the memorial site. by drawing on the latest developments in non-
-invasive technology, it also allowed a fuller picture of the whole landscape 
of the camp to be provided and a detailed analysis of various types of evi-
dence to be carried out.

The focus of the 2013 field season was to, for the first time, undertake 
small, keyhole excavations at specific locations at both Treblinka i and ii to 
confirm and corroborate the previous seasons of intensive archival study, 
archaeological non-invasive survey, and forensic study.

Unfortunately, in this short paper there is not time to outline all of the 
results of this project and so i will share with you just some of the main fin-
dings. more information can be found in sturdy Colls (2015, 2014 and 2012).

treblinka i and execution site

The name Treblinka is usually associated with Treblinka extermination 
camp – the site where approximately 800,000 – 1,000,000 people were mur-
dered by the nazis between July 1942 and august 1943. However, more than 
a year before the extermination camp was constructed a penal labour camp 
was built in this area where 10,000– 12,000 people would ultimately perish 
as a result of the nazis ‘death through work’ policy (arad 1987).

treblinka i layout

in 2012, the project team completed a non-invasive survey at Treblinka 
i. Unlike Treblinka ii, visible, above-ground remnants of the camp struc-
tures do survive here. These structures are currently in a very poor state of 
preservation and much of the area of the former labour camp is now cove-
red in trees. Thus the landscape now looks very different to how it appeared 
during World War ii. The archaeological survey allowed new insights into 
the nature of Treblinka i to be provided. remnants of the camp boundary 
and a considerable number of structures (many of which are not currently 
marked on the ground) were recorded. This allowed a new map of the site 
to be created. a number of features were also identified which relate to the 
period immediately after the camp’s abandonment.



88 Caroline Sturdy Colls

most notably, field survey revealed that the current memorial plan and 
on-site labelling incorrectly states the function of some of the barracks in 
the prisoner area. This stems from the fact that an area of grassland to the 
north of the camp, adjacent to the sorting House, is currently labelled as 
being the location of the barrack for Polish Women. However, analysis of 
aerial imagery shows that a barrack never existed in this area. Therefore, 
the labelling of the barrack for Polish Women, barracks for Polish men, 
storehouse and barrack for Jewish Families are all incorrect.

additionally, the locations of the barrack for the sick and the barrack 
for Jewish Women are inaccurate. analysis of aerial imagery suggested that 
these features would have in fact have been located in an area of grassland 
shown in the figure here. This area is defined by a large depression that 
appears roughly rectangular in plan. Ground Penetrating radar survey 
revealed a rectangular feature, measuring 35 x 9.1 metres, on an east-west 
alignment. This feature is consistent with structural remains and, when 
overlaid onto aerial image, it was confirmed that this feature likely repre-
sents the concrete footings of the barrack for Jewish Women. a further 
anomaly was recorded to the east of this feature, being roughly U-shape in 
plan and measuring approximately 17.5m north-south and 10.5m east-west. 
Comparison with aerial imagery suggests that this feature likely represents 
part of the concrete footings of the barrack for the sick. The rest of the 
foundations appear not to survive in situ. The on-site memorial boards will 
now be replaced to reflect these findings.

Extermination and brutal treatment

as part of my archival research, i have collated testimonies of those 
who had experienced the labour camp in an attempt to determine how it 
functioned and its relationship with the extermination camp. What beca-
me apparent during this research was the level of brutality within the labo-
ur camp and these testimonies provide the human stories to accompany 
the physical evidence located during the archaeological surveys.

many survivors discuss how victims from the camp were rounded up 
and executed at the execution site to the south of the camp. several who 
witnessed the liquidation of the camp also saw how those remaining in 
the camp in July 1944 were marched to this place and killed (e.g. Friedman 
1996; kort 1995). one of the main aims of the 2013 survey was to determine 
whether further unmarked mass graves existed at the execution site.

a liDar survey was recently undertaken at Treblinka, covering an area 
of 3.75km² that encompasses both the extermination and labour camps. 
liDar allows depressions, earthworks and above-ground features to be 
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recorded in three dimensions (Corsi et al 2013). The ability of this technolo-
gy to propagate the signal through vegetation such as trees means that it is 
possible to record features that are otherwise invisible or inaccessible using 
ground-based survey methods. The survey at Treblinka is the first liDar 
survey to the author’s knowledge of a Holocaust site.

based on the results of the liDar survey, aerial image analysis and 
documentary evidence, three small trenches were excavated to the south 
of Treblinka i (labour camp) at the execution site. Visible depressions were 
present at all three locations and no grave markers were present, although 
marked mass graves are in existence in the nearby vicinity. The aim of the 
three trenches was to investigate these depressions using minimally invasi-
ve archaeological techniques in order to confirm whether mass graves were 
present.

all three features were confirmed as mass graves containing disarticu-
lated human remains from multiple individuals. These features measured 
7.4 x 6.5m, 9.2 x 6m and 19.2 x 17.6m respectively. The remains themselves 
provided evidence of brutal treatment – some had cut marks consistent 
with sharp force trauma – and all showed a complete disregard for human 
life on behalf of the perpetrators. in two of the graves, shoes were located 
and in one a bullet was found.

at present at the labour camp only the concrete remains that are visi-
ble are marked by information boards. However, due to the survey results, 
it is now possible to acknowledge and mark other features pertaining to the 
camp that survive as earthworks, roads and boundaries. it also been possi-
ble to mark the locations of the newly identified mass graves. The material 
recorded during both this survey and that undertaken by Joanna Zasłona 
will be used to inform conservation plans of the site and to develop new 
ways of providing information for visitors. Witness testimonies, maps, pho-
tographs and archaeological plans will all be integrated to provide a new 
history of the site.

Landscape of treblinka

my research to date has attempted to characterise the whole land-
scape of Treblinka. rather than being seen as separate sites, the labour and 
extermination camps were inherently linked – the death camp was locat-
ed where it was because of the “success” of the labour camp; men from 
labour camp worked on maintenance of the railways in the vicinity of the 
death camp; sometimes people from the labour camp were transported to 
the death camp; the trains that brought people to the death camp left with 
the products of slave labour (belongings and sand/gravel from the quarry/ 
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items produced by the inmates of the labour camp); and many labour camp 
inmates witnessed or heard first-hand the brutality of the extermina-
tion camp. mieczysław kowałczyk provides one example: “We could hear 
screams, gunshots, and loud music. We could hear it in the distance. This is 
how it was. The cattle trucks would then leave and we resumed our work.” 

treblinka ii

in 2010, a programme of non-invasive archaeological work was underta-
ken at Treblinka extermination camp that consisted of geophysical, topo-
graphical, and forensic survey. in total 111 features were identified, the 
majority of which likely relate the former death camp, its deconstruction 
or post-war investigations. The presence of these features confirmed that, 
contrary to popular belief, Treblinka was not completely destroyed by the 
nazis when they abandoned the site in august 1943, nor has any of the post-
-war activity on the site removed all trace of the former camp. The features 
identified were divided into probable boundaries, structural remains, pits 
and other features.

Unfortunately, due to the limits of time, i will only be able to share with 
you a small number of the findings from this part of the site.

Gas chambers

of central importance to our understanding of the layout of Treblin-
ka extermination camp and how it functioned are the gas chambers. many 
questions still remained about where these chambers were located and how 
they functioned. in 2010, i identified a structure measuring 22 x 15m in the 
death camp using Ground Penetrating radar (GPr). archival research and 
witness testimonies suggested that this structure could be the remnants 
of the old Gas Chambers. in order to confirm this, a small test trench was 
excavated in the centre of the feature in 2013.

a large amount of building material was recovered from this area. of 
particular note were several orange and yellow ceramic tiles bearing a star 
and the letters D and l on their base. large sections of brick walling, brick 
fragments, white ceramic tiles, concrete, plaster and cross-shaped wall sup-
ports were also found in abundance. Witnesses allude to the fact that the 
old Gas Chamber building was modelled on a bathhouse/Jewish mikveh 
with white tiled walls and a floor that was ‘covered with orange terracot-
ta tiles’ (krzepicki 1979, 104). The discovery of the orange and yellow floor 
tiles appears to corroborate these witness accounts. Having noted that the 
tiles bore a star and, in some cases the letters D and l, it was possible to 
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source their manufacturer. The tiles were made by a company called Dzie-
wulski and lange. Their headquarters is based in opoczno and the com-
pany still trades under the name opoczno. This company may also have 
had an office in Warsaw during the second World War. The same tiles have 
been observed in a mikveh in lublin, a synagogue in Wyszków and in the 
ruins of the Warsaw Ghetto. it is not yet known whether the tiles at Treblin-
ka were taken from an existing structure (most likely in the Warsaw Ghet-
to) or whether the tiles were transported directly from one of the Dziewul-
ski and lange factories. Further research is being conducted to determine 
this.

it is believed that gas was delivered to the old Gas Chamber by way of 
a diesel engine (possibly from a russian tank). Following the discovery of 
sections of wall and bricks, samples were sent for tests in order to confirm 
whether carbon monoxide was present. These tests confirmed that high 
concentrations of carbon monoxide were present in the samples and that 
these were likely as a result of exposure to carbon monoxide, rather than its 
natural absorption from the air. Further tests are being carried out in order 
to confirm this theory.

it is clear from the nature of the material found and the in situ foun-
dations that the nazis attempted to demolish the walls of the building but 
left much of the building materials in the vicinity. The discovery of buil-
ding materials in trench Treb03, which was outside the area of the founda-
tions, revealed this material was spread over a large area. The depth of the 
foundations (0.85m) suggests that a large amount of redeposited sand was 
placed over the top of the foundations to mask them from view. This expla-
ins why, after the war and since, it was believed that the camp was entire-
ly destroyed. it is also possible that some of the building materials found 
closer to the surface could also belong to the new Gas Chamber building 
which is believed to have been located in the vicinity.

Finds

over 1300 artefacts were recovered during the small-scale excavations 
carried out at the extermination camp at Treblinka ii and the execution 
site at Treblinka i. The majority of the artefacts discovered were recovered 
from trenches Treb03 and Treb04 in the believed to contain the old Gas 
Chambers. it was notable that the majority of personal belongings discove-
red in the area around the area of the gas chambers belonged to women. as 
it is stated in witness testimonies that the women had their heads shaved 
before entering the gas chambers and that personal belongings were remo-
ved from the victims in the reception area (Willenberg 1989), the discovery 
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of personal items in this area was unexpected. it seems likely that some of 
the items were smuggled into the death camp area by the victims becau-
se they were of sentimental value. some witness accounts do suggest that 
victims had their heads shaved near to the gas chambers on occasion when 
the camp was operating to capacity and this may explain why so many hair 
clips were found.

Human remains

in the course of the excavations carried out in the death camp area 
a considerable amount of human remains were encountered. These rema-
ins were not buried in mass graves but were rather scattered remains that 
had never been buried in a grave. as per the advice of rabbi michael schu-
drich, the remains were reburied by a representative from his office. altho-
ugh it was not possible to carry out scientific analysis due to the stipula-
tions of Jewish Halacha law, it was possible to observe that many of the 
remains found were not cremated. all of the remains found were fragmen-
ted and disarticulated. some of the remains did exhibit evidence of burning 
to varying degrees; some were white in colour suggesting prolonged expo-
sure to flames, whilst others were superficially charred, suggesting a short 
period of exposure at low temperatures. This demonstrates that not all of 
the remains of the victims at the extermination camps were cremated as 
documentary sources suggest. a concentration of gold and silver teeth, and 
dentures were also discovered in the area of the old Gas Chambers, sugge-
sting that they were removed from victims somewhere in the vicinity. This 
is consistent with witness accounts. as these remains are also bodily rema-
ins, they were also reinterred with the bone fragments that were found.

Future work

The results of the excavations, the liDar survey and results of the pre-
vious field seasons have identified many more features worthy of more 
detailed investigation. new interviews with witnesses have also yielded 
a wealth of information which will also be analysed in terms of what they 
can reveal about the history of the site and the potential surviving physi-
cal evidence pertaining to it. Further intensive research will be conducted 
over the coming year in order to further characterise the extent and nature 
of these features and the camp landscape as a whole. This research will cul-
minate in the publication of a book in 2015/16 and the creation of an exhi-
bition at Treblinka. The 2013 season was also the subject of two television 
documentaries: “Treblinka: inside Hitler’s secret Death Camp”, aired on 
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Uk Channel 5 and “Treblinka: Hitler’s killing machine” aired on the smith-
sonian Channel in the United states. This material, along with other forms 
of dissemination, will ensure that the crimes perpetrated at Treblinka are 
not forgotten and are being used to educate the younger generations about 
genocide in all of its forms.
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„treblinka, to brzmi ładnie” 
Nad opowiadaniem arno surminskiego

Dygresja wstępna

Historia niemieckich obozów w Treblince jest dość dobrze rozpoznana 
przez współczesną humanistykę. Zarówno czasy wojenne, jak i powojen-
ne losy miejsca kaźni oraz jego okolic zyskały swe monografie1 (choć nie 
brak w tym zakresie i prac bałamutnych2). lektura poszczególnych prac 
badawczych w połączeniu z wydawnictwami pamiętnikarskimi, jak choćby 
wspomnienia ryszarda Czarkowskiego3, Jankiela Wiernika4, samuela Wil-
lenberga5 i Franciszka Ząbeckiego6 oraz reportażowymi racheli auerbach7 

1. Z nowszych prac polskojęzycznych warto przywołać: Co wiemy o Treblince? Stan 
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i Wasilija Grossmana8 (by przywołać tylko kilka, reprezentatywnych prac, 
bo ich lista wciąż się wydłuża9) daje wyobrażanie o mocy okrucieństwa 
i przerażających statystykach związanych z obozem. Przywołane wyżej 
przykłady prac badawczych i wspomnień oczywiście nie wyczerpują – na-
wet w małym stopniu – listy publikacji poświęconych maszynie śmierci 
ulokowanej w lasach na pograniczu Wólki okrąglik, Poniatowa i Treblinki. 
Prowadzone przez Caroline sturdy Colls badania archeologiczne pokazują 
zaś, że nasza wiedza ciągle jest niepełna10. niemniej nie chodzi tu o rekon-
struowanie stanu badań, to w części zostało omówione we wspomnianym 
już tomie Co wiemy o Treblince?, ale delikatne zasygnalizowanie niwy ba-
dawczej, która nie została dotychczas należycie zagospodarowana. brak 
mianowicie w dotychczasowych rozważaniach nad Treblinką tekstów lite-
rackich. Częściowo podjęła próbę tego typu badań martyna rusiniak-kar-
wat analizując obecność obozu Treblinka ii w pamięci społecznej w latach 
1943–1989. badaczkę zainteresowały jednak teksty literackie, jako narzę-
dzie swoistej propagandy: „chcę pokazać Treblinkę oczami pisarzy i po-
etów – pisała – ukazać poetycki i literacki obraz tego miejsca, udowodnić, 
że w ten sposób także można przekazać zamierzone informacje i utrwalić 
w pamięci społeczeństwa obraz danego miejsca”11. Zastosowana tu reduk-
cja sprowadza dzieło literackie do roli jedynie utworów okolicznościowych, 
które miałyby za cel informowanie o danym wydarzeniu i upamiętnienie 
go. i chociaż znane są okresy, kiedy literatura odgrywała dużą rolę propa-
gandowo-informacyjną, to generalizująca redukcja dyskursu nie jest w ża-
den sposób uprawomocniona.

Waga i wartość tekstu literackiego wymyka się jednak takiej prostoli-
nijnej ocenie i zastosowaniu. na przykładzie samej tematyki Holokaustu 
znakomicie pokazuje to obszerny tom teoretyczny Literatura polska wobec 
zagłady12, czy wcześniejsze, pionierskie ujęcie tematu zawarte we wstępie 
ireny maciejewskiej do antologii Męczeństwo i zagłada Żydów w zapisach 

„Zagłada Żydów. studia i materiały” t. 8, 2012 [pierwodruk pt.: Afn di felder un Treblinke, 
Warszawa 1947].

8. W. Grossman, Piekło Treblinki. Reportaż literacki, katowice 1945.
9. Zob. m.in.: r. Glazar, Stacja Treblinka, tłum. i oprac. e. Czerwiakowska, Warsza-

wa 2011 (pierwodruk: niemcy 1992); Z. makowski, Moje wspomnienia z obozu hitlerowskie-
go w Treblince I, koło Małkini. Rok 1943. „Kto się nie dostosuje, ten zginie”, wstęp i oprac. 
a. kołodziejczyk, „rocznik legionowski” 2008, t. iii; e. Weinstein, 17 dni w Treblince, Łosi-
ce 2012.

10. Zob. C. sturdy Colls, Ocena archeologiczna na terenie byłego obozu zagłady w Tre-
blince, [w zbiorze:] Co wiemy o Treblince…; zob. także film dokumentalny o jej pracach: Tre-
blinka: hitlerowska machina śmierci, reż. alex nikolic-Dunlop, Usa 2014.

11. m. rusiniak[-karwat], Obóz zagłady Treblinka II…, s. 85.
12. Literatura polska wobec zagłady (1939–1968), red. s. buryła, D. krawczyńska, 

J. leociak, Warszawa 2012.
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literatury polskiej13 oraz – choć w szerszym już kontekście – tom zbiorowy 
Literatura wobec wojny i okupacji14 (z ważnym wstępem Janusza sławińskie-
go). Warto jednak, choćby szkicowo, zerknąć na generalia – nie tylko na 
literaturę związaną z zagładą Żydów, ale na tekst literacki ogólnie.

W dotychczasowej, poczynając od wieku XX, debacie poświęconej przy-
datności dzieł literackich w procesie rekonstrukcji historycznej domino-
wała wśród historyków nieskrywana ostrożność, lub nawet jawna niechęć 
do literatury. nieco inaczej rzecz miałaby się w przypadku wyzyskiwania 
z literatury, zwłaszcza z powieści, pewnych rzeczy uniwersalnych, które 
nie mogą się przyczynić do rekonstrukcji danych wydarzeń dziejowych, 
ale znakomicie mogą posłużyć do odtworzenia ich tła (choć nie tylko)15. 
Jerzy Topolski próbował natomiast wskazać na możliwość czytania powie-
ści przez pryzmat trójdzielnego klasyfikowania dostarczanych informacji. 
oznaczyć je można, jako: fakty, klasy faktów i fikcja. Wspierając się rozwa-
żaniami Juliana krzyżanowskiego, romana ingardena i michała Głowiń-
skiego, konstatuje, iż to, co powyżsi uczeni opatrywali klauzulą rzeczy-
wistej „prawdy” w utworze, odnosi się do „budowania przez twórcę dzieła 
literackiego obrazu rzeczywistości, którego elementami głównymi są kla-
sy faktów, zachowań, typy ludzkie, prawidłowości”16 – zatem rzeczy natu-
ry ogólnej, uniwersalnej raczej niż szczegółowej. Wciąż jednak mówi-
my o selektywności odbioru, o żmudnym odcedzaniu rzeczy przydatnych 
i zbędnych. Trudne do pojęcia wydaje się spojrzenie panoramiczne, podej-
ście do dzieła literackiego jako osobnej rzeczywistości rozpatrywanej pod 
kątem zarówno estetycznym, jak i epistemologicznym. Jerzy Holzer tłuma-
czył to trudnościami interpretacyjnymi związanymi z potrzebą wykorzy-
stywania „obcych historykowi doświadczeń warsztatowych literaturoznaw-
ców, psychologów, językoznawców”, co ewokuje konieczność zgłębienia 
i przyswojenia dotychczas obcych narzędzi intelektualnych, lub „i to bar-
dziej prawdopodobne – konieczność ścisłej współpracy interdyscyplinar-
nej i realizowania wspólnie ustalonego programu badawczego”17. Jacques le 

13. i. maciejewska, Wstęp, [w:] Męczeństwo i zagłada Żydów w zapisach literatury 
polskiej, wybór i oprac. i. maciejewska, Warszawa 1988.

14. Literatura wobec wojny i okupacji. Studia, red. m. Głowiński, J. sławiński, Wro-
cław 1976.

15. Zob. J. Holzer, Świat zdeformowany. Dzieło literatury XX wieku jako źródło histo-
ryczne, [w zbiorze:] Dzieło literackie jako źródło historyczne, red. Z. stefanowska, J. sławiń-
ski, Warszawa 1978, s. 327–343.

16. J. Topolski, Problemy metodologiczne korzystania ze źródeł literackich w badaniu 
historycznym, [w zbiorze:] Dzieło literackie jako źródło historyczne…, s. 15.

17. J. Holzer, dz. cyt., s. 343. na marginesie warto zasygnalizować problem natury 
ogólnej, którym jest generalne odejście od literatury (ale i filozofii) znacznej części przed-
stawicieli współczesnej „inteligencji”. Technokratyczna współczesność powoduje, że nawet 
na gruncie humanistyki tworzą się silne podziały między poszczególnymi dyscyplinami, 
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Goff natomiast, opowiadając o zmianach, jakie wprowadził w metodologię 
badań historycznych ruch „annales”, powiedział wprost: „historia musi być 
multidyscyplinarna”18.

Punktem wyjścia winno jednak stać się uświadomienie czym, tak 
naprawdę, jest tekst literacki. i nie chodzi tu o formułowanie definicji (ste-
fania skwarczyńska dowodziła, iż jest nim „każdy sensowny twór słow-
ny”19), ale raczej o jego istotę, czym on jest dla nas. analizując opis jedne-
go z obrazów Vincenta van Gogha, martin Heidegger stwierdził dosadnie, 
iż „w dziele sztuki stawiła się prawda bytu. […] Toteż w dziele nie chodzi 
o oddanie namacalnie obecnego w danym czasie, poszczególnego bytu, 
lecz o oddanie ogólnej istoty rzeczy”20. a zatem tekst literacki, jak i każde 
dzieło sztuki, jest tyleż samo świadectwem istnienia, ile istnieniem samym 
w sobie. literatura powstała bowiem, jako odpowiedź na fundamentalne 
pytania o możliwość istnienia. nieco upraszczając, można rzec, iż wyro-
sła z tego samego gruntu co filozofia, czyli ze zdziwienia tym, co zastane 
i próby zrozumienia tego. szukać należy w niej tyleż samo odpowiedzi, ile 
i ponawianych pytań, do których człowiek jest zobligowany, chcąc świa-
domie być. Wszak każdemu, jak ujął to arystoteles we wstępie do Meta-
fizyki, „wrodzone jest pragnienie poznania”21. kim zatem jest człowiek? – 
zapyta Heidegger. „Tym, który musi zaświadczyć, kim jest. Zaświadczyć to 
tyle, co okazać, ale zarazem ręczyć za to, co okazane. Człowiek jest tym, 
kim jest, właśnie wtedy, gdy daje świadectwo własnemu istnieniu”22. Tym 
świadectwem jest także tekst. artystycznie pozostaje on żywy tylko wtedy, 
gdy „stanowi odpowiedź na pytanie, które jest ważne dla nas i teraz, gdy 
ma nam coś do powiedzenia. W przeciwnym wypadku jest tylko martwym 

z których każda uzurpuje sobie prawo do bycia ważniejszą i – o zgrozo – bardziej „konkret-
ną” (niczym nauki szczegółowe – nieszczęśliwie zwane ścisłymi). Tekst literacki jest czymś 
abstrakcyjnym, zmyślonym (niezakorzenionym w rzeczywistości), a więc w swej istocie 
„głupim”, a co najmniej niepoważnym, niegodnym namysłu. brak umiejętnego obcowania 
z nim, powodowany niechęcią i nieumiejętnością samodzielnego myślenia analitycznego, 
spowodował naturalną niechęć ku niemu (paralelną konkluzję snuć można odnośnie filo-
zofii). etos filisterski, o którym pisał Frank Furedi (Gdzie się podziali wszyscy intelektuali-
ści?, tłum. k. makaruk, Warszawa 2008), zatacza coraz szersze kręgi. 

18. P. rodak, Pismo, książka, lektura. Rozmowy: Le Goff, Chartier, Hébrard, Fabre, 
Lejeune, przedmowa k. Pomian, Warszawa 2009, s. 33 (rozmowa z le Goffem ma znamien-
ny tytuł: Problem historii).

19. s. skwarczyńska, Wstęp do nauki o literaturze, Warszawa 1954, t. i, s. 72–73.
20. Cyt. za: a. Gleń, „W tej latarni…” Późna twórczość Mirona Białoszewskiego w per-

spektywie hermeneutycznej, opole 2004, s. 35.
21. arystoteles, Metafizyka, tłum. m.  a. krąpiec i a. maryniarczyk, wstęp m. a. krą-

piec, red. a. maryniarczyk, lublin 1996, s. 2.
22. m. Heidegger, Hölderlin i istota poezji, tłum. k. michalski, [w antologii:] Teoria 

badań literackich za granicą, red. s. skwarczyńska, t. ii, cz. 2, kraków 1981, s. 188.
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świadectwem przeszłości”23. a zatem ma być pobudzający intelektualnie, 
ma być epistemologiczną przygodą zbliżającą nas do świadomego istnie-
nia. Fikcja, jako konstytutywny element literatury jest w tym znaczeniu 
nie przeszkodą, a pomocą. Wyobraźnia pozwala na rozbudowane unaocz-
nienia i egzemplifikacje. Gdy dana opowieść – czy będzie to narracja histo-
ryczna, czy artystyczna – zostanie zwerbalizowana, zaczyna się początek 
procesu komunikacyjnego, którego ostatnim ogniwem są wnioski czytel-
nika, wyciągnięte w toku interpretacji. na ich podstawie kształtuje się – 
powiemy za Platonem – nasze „mniemanie prawdziwe połączone ze zrozu-
mieniem”, czyli – w i e d z a24.

W przypadku literatury dotyczącej Zagłady widzimy, jak z przemożną 
siłą zacierają się granice między autentycznymi wspomnieniami a prozą 
fabularną, „pojawia się kwestia płynności granic między literaturą fikcjo-
nalną i niefikcjonalną. Pomiędzy relacjami pisanymi na bieżąco i spisany-
mi po czasie, z upoważnienia lub ręką świadków”25. Przy czym do roli świa-
dectwa dziejów doświadczonych i zaświadczonych aspirowały obie grupy 
piśmiennictwa. Jednak uwidacznia się w tym procesie także – jak traf-
nie zauważył Jerzy Jedlicki – niechęć nawet do nazywania literaturą tek-
stów, które chcą być ni mniej ni więcej tylko ś w i a d e c t w e m26. Pisa-
rzy prześladował strach przed „kłamstwem literatury”, a przecież w obliczu 
okrucieństw wojny i Zagłady wydawały się one niegodziwe, jak niegodziwa 
mogła się wydawać fikcyjność dzieła. naiwnością byłoby jednak mniema-
nie, iż fikcji były pozbawione. nieodparta konieczność wypowiedzenia wła-
snego istnienia (czy to jako świadek, czy ofiara) rodziła szereg wątpliwości 
odnośnie modelu werbalizacji (który znowuż będzie rzutował na kształt 
interpretacji). Dotyczy to tak samo prozy fabularnej, literatury dokumentu 
osobistego czy prac badawczych. identyczne podejście do tej materii zauwa-
żamy i dziś, czego dobrym przykładem jest książka martina Gray’a Wszyst-
kim, których kochałem – stylizowana na w pełni autentyczną autobiogra-
fię (max Gallo informuje we wstępie, iż są to wspomnienia autora z przeżyć 
wojennych) jest jednak mało wiarygodna. Jeśli natomiast odizolujemy się 

23. k. rosner, Hermeneutyczny model obcowania z tekstem literackim, [w zbiorze:] Pro-
blematyka aksjologiczna w nauce o literaturze, red. s. sawicki, a. Tyszczyk, lublin 1992, 
s. 245. szerzej zob.: a. Gleń, Bycie – słowo – człowiek. Inspiracje heideggerowskie w literatu-
rze, opole 2007; a. Gleń, Istnienie i literatura (notatnik hermeneuty), sopot 2010.

24. Platon, Teajtet, tłum. H. elzenberg, cyt. za: H. elzenberg, Z historii filozofii 
[w:] Pisma, t. iii, oprac. m. Woroniecki, kraków 1995, s. 342–345.

25. D. krawczyńska, Wprowadzenie, [w zbiorze:] Literatura polska wobec zagłady 
(1939–1968), red. s. buryła, D. krawczyńska, J. leociak, Warszawa 2012 (Cz. ii: 1945–1968. 
Proza), s. 405.

26. J. Jedlicki, Dzieje doświadczone i dzieje zaświadczone, [w zbiorze:] Dzieło literackie 
jako źródło historyczne…, s. 350–351.
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od nazbyt natarczywie narzucanego kontekstu biografii autora, otrzyma-
my coś dalece większego i ważniejszego – bio-grafię, życio-pisanie. Doku-
ment istnienia nie martina Gray’a, ale bytu możliwego, prawdopodobne-
go, który na gruncie procesu werbalizacji powstał z własnych doświadczeń 
autora, zasłyszanych anegdot, wiedzy i książek27.

mimo rysujących się dość wyraźnie wśród współczesnych badaczy 
antagonizmów między pojmowaniem rekonstrukcji historii i możliwościa-
mi tekstu literackiego, czy – może nieco przerysowując – wobec literatury, 
jako sztuki, warto wspomnieć na jeden epizod dyskursu metodologicznego. 
kategoria estetyki i fikcji (mimo mniej i bardziej jawnych chęci odseparo-
wania się od tych kategorii) będą przeplatały się przez wszystkie wspomnia-
ne wyżej gatunki piśmiennictwa. najbardziej delikatne pozostaje zagad-
nienie fikcji. michael de Certeau określił ją jako „wyparty inny” dyskursu 
historycznego. analizujący tę teorię Hayden White – niezmiennie inspiru-
jący i trafny w swych konkluzjach – pisał: „Ponieważ dyskurs historyczny 
opiera się na prawdzie, a dyskurs fikcjonalny interesuje się rzeczywistością 
[the real], do której zbliża się, usiłując wypełnić sferę tego, co możliwe lub 
wyobrażalne. Zwykły, prawdziwy opis świata oparty na tym, co o wydarze-
niach w pewnych konkretnych momentach i miejscach pozwalają powie-
dzieć zapisy dokumentarne, dostarcza wiedzy na temat niewielkiej części 
rzeczywistości [reality]. Jednak pozostała część realności [the real], o któ-
rej wypowiedziane zostały prawdziwe twierdzenia, nie jest wszystkim, co 
możemy sobie o świecie wyobrazić. rzeczywistość składa się zatem z tego, 
co można prawdziwie powiedzieć o jej realiach [actuality], oraz z tego, co 
można prawdziwie powiedzieć o tym, czym mogłaby być. To właśnie mógł 
mieć na myśli arystoteles, kiedy zamiast przeciwstawiać historię poezji, 
sugerował komplementarność obydwu, łącząc je z filozofią w ludzkim 
dążeniu do przedstawienia, wyobrażenia i pomyślenia świata jako całości; 
zarówno świata faktycznego [actual], jak i potencjalnego; rzeczywistego, jak 
i wyobrażonego; tego dostępnego poznaniu i tego tylko doświadczonego”28. 
Traktując słowa White’a, jako konkluzję powyższych rozważań (na pol-
skim gruncie zazwyczaj jest on traktowany jako autor źródeł do dyskusji), 

27. o takim modelu kreowania bohatera i świata przedstawionego zob.: a. Ziontek, 
Rola anegdoty i historii w twórczości literackiej Andrzeja Żuławskiego, [w zbiorze:] Zasłu-
gi Jerzego Żuławskiego i jego rodu dla literatury i kultury polskiej XX wieku, red. e. Łoch, 
D. Trześniowski, lublin 2011. Por.: r. sendyka, Anegdota i poetyki w „new historicism”, 
[w zbiorze:] Zapisywanie historii. Literaturoznawstwo i historiografia, red. W. bolecki 
i J. madejski, Warszawa 2010 (warto w tym miejscu przywołać także inne rozprawy z tomu, 
które traktuję, jako naturalny kontekst i uzupełnienie swej wypowiedzi: erazma kuźmy, 
macieja Gorczyńskiego, Dariusza Śnieżki, Wojciecha Tomasika, bartłomieja krupy, elżbie-
ty rybickiej, Violetty Julkowskiej, macieja nowaka, Piotra michałowskiego).

28. H. White, Fikcja historyczna, historia fikcjonalna i rzeczywistość historyczna, tłum. 
a. Żychliński, [w:] tegoż, Proza historyczna, red. e. Domańska, kraków 2009, s. 183.
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moglibyśmy stwierdzić, iż obie interesujące nas dyscypliny ludzkiej aktyw-
ności intelektualnej – literatura i historia są komponentami nieustannych 
prób namysłu nad człowiekiem, jego doświadczeniem istnienia i jego dzie-
jami. nieco uplastyczniając – ale może i hiperbolizując – możemy posunąć 
się do stwierdzenia, że dzięki dyskursowi historycznemu zyskujemy nie-
zbędną wiedzę, rudymenty, które stanowią fundament wiedzy i możliwo-
ści poznawczych. Dzięki niemu – ograniczmy się tylko do interesującego 
nas obszaru ii wojny i Zagłady – znamy statystyki, pobudki i metodę działa-
nia ludobójczych technik. Dzięki literaturze natomiast, a mamy tu na myśli 
zarówno literaturę narracyjną, fabularną, jak i tę dokumentu osobistego, 
otrzymujemy bohaterów, którzy są kluczem do pojęcia rozmiarów tragedii. 
nie oddadzą ich statystyki ani rekonstrukcje historycznych faktów, ani też 
nazistowskich technik. każde osobne istnienie zmierzające do swego kresu 
w Treblince, to odrębna powieść z rozlicznymi kontekstami, która domaga-
łaby się deskrypcji. metafora tworząca sztukę pozwala na paralele. Uniwer-
salizm tekstu kultury w jakimś stopniu personalizuje tłum, oddaje twarze 
i istnienia. Widząc i poznając wewnętrzną strukturę ich bohaterów, zbliża-
my się do rozumienia ich. nie losu oglądanego z zewnątrz, ale idąc wespół 
z nimi – niejako – kompasyjnie doświadczanego. 

Choć musimy pamiętać, że „pewne ograniczenia, literackie i moral-
ne, są nieodłączną cechą literatury pięknej – powieści, dramatu, poezji – 
poświęconej nazistowskiemu ludobójstwu”29.

autor

arno surminski urodził się 20 sierpnia 1934 roku we wsi Jegławki pod 
kętrzynem, czyli w ówczesnym Jäglack na terenie Prus Wschodnich. Tu 
spędził dzieciństwo i lata wojenne. Gdy w 1945 roku sowieci zajęli Prusy, 
rodzice późniejszego pisarza zostali deportowani w głąb rosji, a cudem 
uratowany arno znalazł się na zachodnich połaciach niemiec, w szlezwi-
ku-Holsztynie. Został zaadoptowany przez liczną rodzinę również pocho-
dzącą z Jegławek (jego rodzice nigdy nie wrócili z zesłania). Po kilku latach 
spędzonych w kanadzie osiadł w Hamburgu, gdzie mieszka do dziś. litera-
turą zajmuje się od 1972 roku. Wydał ponad dwadzieścia książek autorskich, 
wśród których są zarówno powieści, jak i tomy opowiadań. kilka z nich 
ukazało się w tłumaczeniu na język polski30. Tom, z którego pochodzi inte-
resujące nas opowiadanie został opublikowany w roku 1976 w Hamburgu 

29. b. lang, Przedstawianie zła. Etyczna treść a literacka forma, tłum. a. Ziębińska-
-Witek, „literatura na Świecie” 2004, nr 1–2, s. 21. Zob. także o podejściu berela langa 
i Haydena White’a do literatury Zagłady artykuł bartłomieja krupy, Nauka – literatura – 
moralność. Teoria historii wobec Holocaustu, [w zbiorze:] Zapisywanie historii…, s. 68–74.

30. Chronologicznie będą to: Polninken, czyli historia niemieckiej miłości, tłum. 
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pt.: Aus dem Nest gefallen. Geschichten aus Kalischken. Po raz pierwszy pol-
skie tłumaczenie ukazało się w 1995 r. nakładem Uniwersytetu Gdańskie-
go pt.: Opowieści z Kaliszek31, kolejne, zachowując pełną oryginalną tytu-
laturę, w tym samym roku w książnicy Polskiej (olsztyn)32. opowiadania 
autora, w całości lub fragmentach ukazywały się także na łamach polskich 
periodyków kulturalnych i literackich33.

opowiadanie

Wypaść z gniazda to, jak zasygnalizowano wyżej, jedno z opowiadań 
pomieszczonych w tomie pod tym samym tytułem, opatrzonym dodatkowo 
podtytułem: Opowieści z Kalischken34. opowiadania mają swój szczególny 
charakter. Homogeniczny narrator pokazuje krainę, która już nie istnieje, 
zatem swoje opowieści dobywa niejako z pokładów pamięci. snute obrazy 
nie są jednak własnością opowiadającego, należą raczej do pamięci społecz-
nej. W jednym z opowiadań (Szczury) narrator odwoła się do niej, pisząc: 
„tym, którzy nie pamiętają, niechże w tym miejscu przypomnę” (s. 102). 
nie chodzi więc o niewiedzę, ale zapomnienie. Przywoływane obrazy mają 
niezbyt nachalnie rysowany charakter wspomnień z dzieciństwa snutych 
przez osobę, która zerka wstecz już przez pryzmat nabytych doświadczeń. 
nie ujawnia się z tym nazbyt często, ale niekiedy są one o tyle znaczące, że 
dają narratorowi wiedzę większą, niż ta, która wypływa z opowieści. Przy 
czym sam tok narracji i sposób pojmowania świata nacechowany jest dzie-
cięcą naiwnością. Choć może on być równie dobrze cechą właściwą ogólnie 
społeczności, która swój żywot wiedzie z dala od wielkich ośrodków miej-
skich, a więc z dla od „świata”, za to pośród wierzeń, upiorów i przesądów 
otrzymanych w spadku jeszcze po czasach pogańskich. mazury, czy wła-
ściwie Prusy Wschodnie, które są areną opisywanych wydarzeń, nie różnią 
się – jeśli wnioskować po deskrypcji – od innych regionów obecnej Polski. 

a. stasiak, olsztyn 1994; Życie ptaków w Auschwitz, tłum. i oprac. r. Załuska, rzeszów 
2011; Grunowen, czyli minione życie, tłum. r. Załuska, Wrocław 2014.

31. a. surminski, Opowieści z Kaliszek, tłum. s. bohdziewicz i inni, opieka meryto-
ryczna b. Fac, Gdańsk 1995 (wydanie dwujęzyczne polsko-niemieckie).

32. a. surminski, Wypaść z gniazda. Opowieści z Kalishken, tłum. a. stasiak, 
olsztyn 1995.

33. Jokenen czyli jak długo jedzie się z Prus Wschodnich do Niemiec? [fragment powie-
ści], tłum. a. Pańta, „borussia” 1993, nr 7, Podróż do Mikołajek, tłum. k. Polechoń-
ski, „kresy” 1993, nr 14, Fortepian [fragment], tłum. a. stasiak, „Wiadomości kulturalne” 
1995, nr 51 dod., Podróż do Nikolaiken, tłum. a. stasiak, „Pomerania” 1996, nr 12, Zamieć 
w środku lata, tłum. a. stasiak, „Pomerania” 1996, nr 12; W lesie pod Czerwonym Dworem, 
tłum. a. stasiak, „bliza” 2012, nr 3.

34. Por. przyp. 32, za tym wydaniem wszystkie cytaty.
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sam opowiadający widzi to inaczej, widzi idiom krainy pogranicza, która 
ulegała sentymentom wobec niemiec, rzadziej, ale jednak, wobec Polski.

miejsce, które występuje w tytulaturze zbioru łatwo skojarzyć z kalisz-
kami – niewielką, urokliwie położoną niemal nad samym jeziorem roś miej-
scowością w powiecie piskim (gmina biała Piska). Wspominane wydanie 
gdańskie nazwę podało w polskim brzmieniu – kaliszki, wydanie olsztyń-
skie tłumaczenia anny stasiak zachowało niemiecko brzmiące kalischken. 
Pierwsza opcja, dając bardziej swojsko brzmiące kaliszki, siłą rzeczy redu-
kuje w powszechnym przekonaniu dystans między przestrzenią powieścio-
wą a rzeczywistością pozaliteracką. Takie poczynione wprost odniesienia 
nie są jednak uprawomocnione. Z mocą podkreślał to autor w słowie zamy-
kającym tom:

będę szczery: owo kalischken nie istniało. mogło leżeć przy gra-
nicy litewskiej, można je było również spotkać na najbardziej wy-
suniętych na południe krańcach mazur, a nawet w pobliżu królew-
ca też dałoby się je znaleźć. kalischken to te parę krytych strzechą 
domów wtulonych w krajobraz, to każda pierwsza lepsza wioska 
położona między nogatem a niemnem, w której czas kuśtykał so-
bie wolno pozostając zawsze parę zakrętów w tyle za resztą, i gdzie 
przystawał sobie na trochę przy drodze dla odsapki.

ale jeśli kalischken nie istniało naprawdę, to przynajmniej opo-
wieści o kalischken są prawdziwe. Także i te, które swój żywot za-
wdzięczają nieposkromionej fantazji. bo to, co możliwe, bywa często 
prawdziwsze niż to, co rzeczywiste. Historyjki z kalischken wyda-
rzyły się gdzieś tam w krainie bocianich łąk i gęstwin sitowia… albo 
też mogły się były wydarzyć. bo kalischken mogło być gdziekolwiek 
(s. 208).

owe kalischken są jak opisywane wydarzenia – prawdopodobne, mogły 
się wydarzyć, częściowo pewnie się wydarzyły. Jednak potraktowanie opo-
wiadań, jako tekstu z kluczem, którym mógłby być kontekst szeroko poję-
tej biografii autora lub doszukiwanie się odzwierciedlenia opisywanych 
wydarzeń w rzeczywistości, jest z gruntu chybione. Przyjrzyjmy się fabule.

Do maleńkiej miejscowości zawitał wachmistrz Gandras, co – jak dopo-
wiada narrator – budziło zaciekawienie lokalnej społeczności, gdyż musiało 
chodzić „o sprawy większej wagi”. Wstępnie nie ma tu dookreślonego czasu 
wydarzeń. Poznajemy go stopniowo. Pierwszy sygnał pojawia się przy lapi-
darnym opisie wyglądu wachmistrza, kiedy wspomniane zostanie o jego 
„sumiastych wąsach”. 
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Chociaż ponad dwadzieścia lat już minęło od abdykacji Hohen-
zollernów, człek ten nie wstydził się nosić w dalszym ciągu wąsów 
à la cesarz Wilhelm, mimo że czasy hołdowały teraz innym wąsom 
(s. 72).

Dla porządku wspomnijmy, iż Wilhelm ii Hohenzollern abdykował 
ostatecznie w listopadzie 1918 roku. „inne wąsy” odnoszą się oczywiście 
do adolfa Hitlera, co wskazuje, że rysowana historia dzieje się w latach 
ii wojny światowej. mimo tragicznych okoliczności, jakie stały się dniem 
powszednim europy, wachmistrz Gandras jedzie „spokojnie”. Wszelkie zaś 
towarzyszące tej przejażdżce elementy opisu, dają wyobrażenie spokoj-
nej, niemal szczęśliwej wsi, gdzie odgłosy domowych zwierząt, piaszczysta 
niezmącona droga i stadko zadziwionych obecnością munduru dzieci dają 
obraz może nie idylli, ale na pewno stabilności. 

Celem wizyty w kalischken był aaron eisenstein – miejscowy wytwórca 
wiklinowych koszy, uli i drabin „we wszystkich rozmiarach”. Żydowskiego 
rzemieślnika poznajemy poprzez deskrypcję szyldu widniejącego na jego 
drzwiach. Przy czym ważny jest jeszcze zastosowany układ graficzny, ów 
szyld, treści:

aaron Eisentstein 
Krzesła Wiklinowe, kosze, ule, drabiny 

we wszystkich rozmiarach

umieszczony jest dokładnie tak samo jak powyżej – wydzielony z treści, 
podany wytłuszczonym drukiem. mocna personalizacja bohatera fabuły 
pozwala na garść dopowiedzeń interpretacyjnych. Po pierwsze wzmacnia 
to poczucie „normalności”, powszedniości czasu i okoliczności. W więk-
szości miast polskich i innych krajów ogarniętych niemiecką okupacją, nie 
tylko przecież mamy do czynienia z piętnowaniem żydowskich handla-
rzy i przemysłu, ale też z wyrazistym oznakowywaniem ich lokali gwiaz-
dami Dawida, ale i koncentrowaniem ludności w gettach. Tym czasem 
w kalischken aaron w miejscu piętnujących oznaczeń ma dumnie brzmią-
cy szyld, który wpisuje go w organizm miejscowości. Wieś nie jest duża, 
każdy ma w niej wyznaczone miejsce i zadanie, by sprawnie mogła funk-
cjonować. rodzina eisensteinów nie doświadcza też w żaden sposób tego 
rodzaju upokorzeń, o jakich wspomnieliśmy wyżej. Wydaje się, że wręcz 
przeciwnie, mogą się czuć potrzebni lokalnej społeczności, wszak wytwa-
rzany przez aarona asortyment był w powszechnym użyciu.

[Gandras] robiąc to rzucił pobieżne spojrzenie za okno na zapasy 
drabinek dla kur, drabin wolno stojących, drabin używanych w sa-
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dzie do zbierania gruszek, drabinek do piętrzenia słomy i wszelkie-
go innego sprzętu używanego w kalischken do wdrapywania się na 
górę (s. 73).

W przedstawieniu bohatera, jak i w kreśleniu fabuły, ważny jest też 
przyjęty przez opowiadającego sposób moderowania narracji. narrator 
wszakże częściowo oddaje głos poszczególnym bohaterom, częściowo zaś 
streszcza ich dialog wplatając go w opis sytuacji. 

eisensteinowie byli w domu. Czy może wejść do środka? ależ tak, 
owszem. i proszę spocząć wygodnie. Hełm najlepiej będzie, jak po-
łożymy na kuchennej szafie, bo inaczej go dzieciaki wyniosą na po-
dwórek i będą się nim bawić w mazistym błocku (s. 73).

Dyskretnie określając czas przy opisie Gandrasa, narrator nie próbuje ani 
chować się za maskami, ani bawić się z czytelnikiem w kalambury. aneg-
dotycznie przywołane wąsy są raczej naturalnym określeniem, odzwiercie-
dlającym stan rzeczywisty, bez emocjonalnego określania swojego stosun-
ku do niego. Da się tu raczej zauważyć pewną powszedniość dykcji – rzeczy 
powszednie oddawane są prostym językiem, bez nadmiernych figur sty-
listycznych, które wskazywałyby na konieczność odnalezienia nowego/
innego (niecodziennego) języka opisu. Tu zaś widać nawet pewne znuże-
nie, rozleniwienie. Doskonale odda to przywołany wyżej fragment spotka-
ni wachmistrza z eisensteinami. Cztery pierwsze zdania – krótkie, esen-
cjonalne i wyraziste – są niczym streszczenie sytuacji, która rozegrała się 
na progu domu. samo przekroczenie go nie wydaje się zbytnim narusze-
niem przestrzeni prywatnej, której delimitację wyznacza. niemniej wizyta 
umundurowanego przedstawiciela władzy do codziennych nie należy. nar-
rator ów moment zawiązania się relacji nieco zbywa, pomija detaliczny opis 
całej sytuacji, redukując go do kilku potocznie brzmiących zdań streszcze-
nia – między trywializacją a chęcią prędkiego przejścia do sedna wizyty.

o cel wizyty aaron spytał od razu. Gandras jednak niespiesznie wycią-
gał dokumenty z teczki („z namaszczeniem”) by poinformować gospoda-
rza, iż musi stawić się na przesłuchanie w „powiecie”. Zapewnił też przera-
żonego aarona, iż nie ma zbytniego pośpiechu i nie musi się spieszyć, oby 
tylko znalazł wolny dzień i w najbliższym (choć bez określonych granic) 
czasie stawił się do „powiatu”. Urzędnik nie umiał określić celu wezwania, 
gdyż rubryka wskazująca go w nadesłanych dokumentach pozostała pusta. 
Gandras komentuje to następująco:

– Dokładnie nikt nie wie – mruknął Gandras. – ale może być 
dlatego, że jesteś Żyd. Teraz Żydów sprawdza się i rejestruje. Tak, to 
pewnie o to chodzi (s. 74).
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Więcej wachmistrz nie jest w stanie powiedzieć. Dodał jedynie, iż na 
bilet aaron dostanie pieniądze. Gdy zdecydował się już pojechać, w miej-
scowym komisariacie policji został przyjęty (przez niemców) ciepło i ser-
decznie35, wszak był znanym obywatelem kalischken. Wręczono mu bilet, 
zapewniający także powrót, co w pozwoliło na delikatne ukojenie nadwe-
rężonych sytuacją nerwów. Wejście do pociągu potęgowało strach, wbrew 
letniej aurze poczuł okalające go zimno, a komentujący to narrator, rekon-
struował myśli starego wikliniarza, który czuł się jak pisklę, które wypadło 
z gniazda. Z każdym ujechanym kilometrem pogłębiało się w nim poczu-
cie wyobcowania – brak znajomych twarzy, brak znajomych istnień, żad-
nych rozpoznawalnych i klasyfikowanych jako swoje obrazów. „Patrzysz to 
na tego, to na tamtego, ale ciebie nie widzi nikt. i już stoisz w tym czerwo-
nym budynku z długim korytarzem i tyloma drzwiami… ach, do kalisch-
ken jest tak daleko” (s. 76). W budynku też trudno odnaleźć ten stopień 
życzliwości, który aaron zapamiętał z rodzinnej miejscowości. Już nikt nie 
zaprasza do siadania, trzeba stać – jak w sądzie – przy barierce, a sprawy 
są przekazywane oschłym stanowczym tonem. Tak właśnie powiedziano 
mu o tym, iż rząd rzeszy „postanowił zebrać wszystkich Żydów w jednym 
miejscu. otrzymają swój teren. będą tam sobie mieszkać pod patronatem 
rzeszy niemieckiej, jak im się podoba…” (s. 77). Wywołało to w aaronie 
wstrząs, zwłaszcza, że po przymusowym noclegu w czymś, co kojarzyło mu 
się z więzienną celą, wyruszyć miał wespół z innymi Żydami, „aby wszyst-
ko dokładnie obejrzeć i przygotować się do przeprowadzki” (s. 77). Gdy na 
stację podstawiono „specjalny pociąg” i tak pozorowany spokój począł się 
mącić, gdy okazało się, że do każdego wagonu przydzielono dwóch silnie 
uzbrojonych strażników, a tam gdzie znajdował się zazwyczaj przedział 
hamulcowego, ulokowano karabin maszynowy (s. 78). oglądający to wikli-
niarz z kalischken dziwi się, ale trzeźwo konstatuje: „tak, to wojna, ostroż-
ności nigdy za wiele” (s. 78). 

mimo iż przechodząc od rozkosznego obrazu sielskiej wioski, przez któ-
rą nieudolnie przejeżdża nieco karykaturalny, archaiczny wyglądem wach-
mistrz, przez miłą rozmowę w domu zaprzyjaźnionych Żydów i jazdę aaro-
na pociągiem do miasta powiatowego, do „załadunku” – napięcie rośnie, 
narrator prowadzi cierpliwie swoją opowieść ani na chwilę nie tracąc rezo-
nu. emocje narastają razem z odkrywającą się fragment po fragmencie 
powagą, a w końcu grozą sytuacji, lecz deskryptor wciąż tkwi przy tej samej 
strategii narracyjnej. emocje przeżywającego dramat eisensteina, nie sta-
ją się emocjami narratora, nie udzielają mu się. Pozostaje on przy swoim 

35. „[…] znał ich wszystkich, znał tych uprzejmych ludzi, co tu siedzieli. Dzień dobry, 
panie eisenstein! Proszę spocząć, panie eisenstein! Co porabiają dzieci, panie eisenstein… 
byli serdecznie o niego zatroskani” (s. 75).
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spokojnym tonie, tyle że początkowo towarzyszył on opisowi sytuacji emo-
cjonalnie i etycznie neutralnym, a teraz ten sam powiew znudzenia, nie-
kiedy lekceważenia szczegółu, zaczyna pobrzmiewać ironicznie, jeśli nie 
sarkastycznie. 

Przełomowym momentem w tym wywodzie jest ta lapidarna konsta-
tacja, uświadamiająca bohaterowi i czytelnikowi, że przecież trwa wojna 
– dopiero teraz w sytuacji granicznej, gdy nie ma już tak naprawdę moż-
liwości odwrotu. Chwilę później każdy pasażer otrzymał numer identy-
fikacyjny i został załadowany do pociągu. spekulacje dotyczące miejsca 
przeznaczenia niejako wymuszały na pasażerach zwrócenie się w stronę 
najlepiej poinformowanych, czyli niemców. Tu nastąpiło kolejne zadziwie-
nie. Zwłaszcza dla bohatera, który dotychczas, mimo tajemniczości sytu-
acji, doznawał od niemców właściwie samych życzliwości. Tymczasem 
ordynarność zagajonego żołdaka, odwrotnie proporcjonalna do uprzejmo-
ści aarona, rozpoczęła pasmo gorączkowych myśli. najbardziej bolały nie 
słowa mundurowego, ale rzucane pod nosem komentarze współpasaże-
ra, o którym aaron myślał już jako o „numerze czterdziestym”. Dialektyka 
wojny odciskała w żydowskim rzemieślniku coraz znaczniejsze piętno. na 
stacji docelowej ponownie zapytał o miejsce przyjazdu. Zdziwiony żołnierz 
niemiecki z szyderczym spokojem, niemal uprzejmie odparł – Treblinka. 
aaron, który bił się przez całą noc z myślami, zdawał się tej nazwy nie znać, 
nawet nie kojarzyć. marzył:

Treblinka, to brzmi ładnie, myśli sobie tego ranka aaron eisen-
stein. brzmi jak imię ślicznej dziewczyny. W tym słowie słychać mu-
zykę. no, pożyjemy, zobaczymy (s. 79–80).

na powyższych słowach kończy się obecność aarona w tekście. Ury-
wa się jak niedokończony zapis w dzienniku (jak miało to miejsce u Dawida 
rubinowicza36). Wieńczący tę myśl wyraz nadziei, wiara w to, że jeszcze 
„pożyjemy”, nikł zapewne z każdym krokiem. narrator nie musiał tu wła-
ściwie nic objaśniać, bo dalszy ciąg tej wycieczki znany jest aż nadto dobrze, 
choćby z przywoływanych na wstępie prac badawczych i pamiętników. ale 
też nie chodziło o to, by do samego końca towarzyszyć jego fizycznej pere-
grynacji. Wszak aarona poznajemy w tekście połowicznie. nie wiemy jak 
wyglądał, jak chodził ubrany, nie znamy postury… o wachmistrzu Gan-
drasie, który nie zyskał żadnego opisu – poza kwestią sumiastych wąsów 
i posiadania munduru – wiemy dalece więcej. aarona poznajemy personali-

36. Zob. Pamiętnik Dawida Rubinowicza, oprac. a. rutkowski, wstęp J. iwaszkiewicz, 
posłowie, m. Jarochowska, Warszawa 2005, s. 96, por. a. Ziontek, Nad „Dziennikiem” 
Dawida Rubinowicza, [w:] Żydzi na Podlasiu, red. Z. Chyra-rolicz, r. Tarasiuk, e. kopówka, 
siedlce 2010, s. 383 i passim.
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stycznie, znamy toczące się w jego myślach dyskursy, znamy emocje, które 
stają się jego udziałem przy odkrywaniu kolejnych, coraz bardziej drama-
tycznych cząstek prawdy. Toteż w Treblince odprowadzamy go do miejsca, 
w którym wewnętrzne bogactwo myśli zostaje zniweczone dobiegającym 
rwetesem i – zapewne – uświadomieniem sobie celu (w wymiarze egzy-
stencjalnym) swej podróży. Z narodzinami świadomości zamiera nadzieja 
ewokująca myśli, wypierająca traumatyczną oczywistość otoczenia, pobu-
dzająca wyobraźnię rodzącą wyjaśniające scenariusze. Śmierć wewnętrzna, 
zanik świadomego i racjonalnego istnienia, wyznacza kres aarona, którego 
poznaliśmy, więc i kończy się jego obecność w tekście. obraz ów jest tym 
mocniejszy, że śmierć następuje zaraz po wyrażeniu nadziei (woli?) życia. 
Preludium śmierci, którym była podróż pociągiem, przechodzi tu w fazę 
zasadniczą.

Po tygodniu od jego wyjazdu, zniecierpliwiona i przestraszona żona 
nawiedziła wachmistrza Gandrasa. Ten rozwiewał obawy niepokojącej 
się kobiety, tłumacząc, że „W tym kraju nikt nie zginie. Tu panuje porzą-
dek” (s. 80). Jakiś czas później Gandras otrzymał list „z powiatu”, po czym 
oświadczył pani eisenstein, iż może już z dziećmi jechać do męża, któ-
ry „otworzy duży sklep albo będzie w swoich nowych stronach rozwoził 
po okolicy drabiny i kosze… i naturalnie także wiklinowe fotele dla ludzi 
z lepszych sfer” (s. 80). Policjant chcąc powiedzieć swej petentce w jakiejż 
to miejscowości będzie teraz z mężem, przewertował karty, nie umie-
jąc odtworzyć nazwy z pamięci. Pani eisenstein słysząc nazwę Treblinka, 
zareagowała tak, jak wcześniej jej mąż: „Ładnie się nazywa – powiedziała 
kobieta i uśmiechnęła się z zadowoleniem” (s. 80). na tym opowiadanie się 
kończy. To drugi finał tekstu. Drugie i ostateczne zamknięcie fabuły oraz 
historii rodziny eisensteinów.

re-konstrukcja Zagłady 

Pisarstwo surminskiego dalekie jest od jakichkolwiek roszczeń, któ-
re tak mocno dochodzą ze strony ziomkostw wypędzonych – zastrzeże-
nie takie czynimy na wstępie tej części rozważań, by uniknąć zbędnych 
spekulacji. Jego opowiadania wpisują się w nurt charakterystyczny dla nie-
których niemieckich pisarzy-piewców mazur jako raju utraconego (obok 
Hansa Hellmuta kirsta, siegfrieda lenza, Johannesa bobrowskiego i in.)37. 
Dalekie są jednak re-deskrypcji wydarzeń historycznych. nie ma tu próby 
rozliczeń. Pobrzmiewa nostalgia przetykana krwawym dramatem miejsca, 

37. Zob. m. sacha, Topos Mazur jako raju utraconego w literaturze niemieckiej Prus 
Wschodnich, olsztyn 2001, passim; s. sobieraj, Mazurski splot. Studia i szkice literackie, 
Warszawa 2003, s. 19.
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które było areną burzliwych i zagmatwanych wydarzeń, oraz przede wszyst-
kim – ludzi. Przy czym surminski nie szuka idiomu mazur. nie hiperbo-
lizuje wyjątkowości krainy dzieciństwa. Jeśli jest ona czymś szczegól-
nym, to dlatego, że właśnie tam funkcjonuje narrator i jego bohaterowie. 
nie ma tu opowieści o wyjątkowości na tle innych miejsc, o genius loci. 
mazury są wyjątkowe tak, jak dla każdego wyjątkowe są okolice, w których 
się wychowywało, w których stał dom dziadków, który często postrzega-
ny jest jak początek własnej historii (dalej własną pamięcią się nie sięga). 
Wiąże się ona z opowieściami i sytuacjami, które ze względu na różnice 
kulturowe dzielące dwa pokolenia, są z dorosłego punktu widzenia – dys-
kursem o innym. Zaś przyswojona i zaakceptowana inność krainy dzieciń-
stwa przeradza się w mitologię posiadającą własne bóstwa, przyzwycza-
jenia, obrzędy i mentalność. Wątek Zagłady jest tu jedynie fragmentem 
całości, widzianym wprawdzie z oddali, ale – jak można sądzić po sposobie 
przeprowadzenia narracji – ważkim w tworzeniu uniwersalnej panoramy 
tyleż owego nie-istniejącego kalischken, ile uniwersalistycznych dociekań 
ontologicznych. Gdyby jednak wyrwać tytułowe opowiadanie ze zbioru 
i potraktować je jako autonomiczny, osobny tekst, mogłoby się wydać, iż 
przyjęta narracja jest w jakiś sposób niewystarczająca wobec Holokaustu. 
Zresztą podobnie pisał o powieści surminskiego Życie ptaków w Auschwitz 
Herman beyersdorf, który stwierdził, że już sam tytuł może się wydać pro-
wokacyjny, a nawet niesmaczny, banalizujący ogrom zła, jaki kojarzy się 
z tytułowym miejscem38. Pewnie bardziej stonowane, ale podobne zarzu-
ty można by pospiesznie formułować wobec Wypaść z gniazda. im dalej 
jednak w tekst, im cierpliwiej się nad nimi pochylać, to pierwotne wraże-
nie dyskomfortu (etycznego?) ustępuje. na przykładzie rzeczonej powieści 
znakomicie pokazywał to beyersdorf.

opowiadanie surminskiego daje hipotetyczną rekonstrukcję czegoś, co 
tak naprawdę nie jest możliwe do odtworzenia historiograficznego, czego nie 
udało się poznać z literatury dokumentu osobistego ani prac badawczych. 

38. Zob. H. beyersdorf, The Banality of Evil? Arno Surminski’s „Die vogelwelt von 
Auschwitz”, „aumila” (special issue: refereed Proceedings of the 2009 aulla Conference: 
„The Human and the Humanities in literature, language and Culture”) 2009, s. 205 i n. 
W kontekście banalizacji zła warto wspomnieć tu termin „banalności zła” ukuty przez 
Hanę arendt i rozważania myślicielki nad jego swoistym spowszednieniem (H. arendt, 
Eichmann w Jerozolimie. Rzecz o banalności zła, tłum. a. szostkiewicz, kraków 2010). 
Ciekawie w tym kontekście pisała w opowiadaniu Tajemnice krwi, powstałym jeszcze 
w 1917 roku, Zofia nałkowska: „Wojna nie jest czymś odmiennym od życia. Jest to tylko 
skondensowanie, jakby przyspieszenie jego zła. lub może nawet zaledwie: unaocznienie. 
myślę, że praca w kopalniach jak w grobach i fabrykach jak w piekłach, że tępy smutek 
chłopów i rozsiane po ziemi szpitale i domy obłąkanych są czymś tego samego porządku, 
czymś pokrewnym. Wojna bierze w siebie to, co już przedtem jest gotowe: dzikość, nędzę, 
cierpienie i śmierć”. Cyt. za: Z. nałkowska, Opowiadania Warszawa 1982, s. 209.



109„Treblinka, to brzmi ładnie”. Nad opowiadaniem Arno Surminskiego 

namysł kieruje się bowiem w stronę tego, cóż mogli myśleć Żydzi, Pola-
cy, romowie (czy inni ludzie), których kres niemiecki okupant wyznaczył 
w Treblince, od momentu gdy dowiedzieli się o wywózce, do chwili dotarcia 
do celu. Pytania i konteksty się tu multiplikują. Wszak wiąże się to także 
z pytaniem o stan wiedzy o samym obozie, o innych miejscach kaźni. ale 
nie tylko – konstrukcja występujących w opowiadaniu bohaterów nakazu-
je zapytać o polityczną propagandę nazistów. Gównie interesująca jest pod 
tym względem postać wachmistrza Gandrasa i jego nie-wiedzy dotyczącej 
Treblinki. 

Cała zarysowana w tym krótkim utworze sytuacja oparta zresztą zosta-
ła na założeniu, że my-czytelnicy mamy wiedzę (choćby pobieżną) szer-
szą od bohaterów. skrótowość opisów, na co zwracaliśmy uwagę wcześniej, 
ewokuje imaginowanie obrazów i dopowiedzeń. nie wymaga to jakichś 
szczególnych kompetencji, bardziej chodzi o wciągnięcie w dialog, co nie-
jako wymusza empatyczne zaangażowanie się w tekst. Przypomnijmy: 
jeśli czytamy o hołdowaniu konkretnemu typowi wąsów, to bez większego 
zastanowienia wiemy, że chodzi o Hitlera. Jeśli dowiadujemy się, że aaron 
eisenstein jedzie do Treblinki, to wiemy, że jego nadzieje są płonne. Tym 
bardziej, kiedy wysiadając na stacji, rzuca w myślach sam do siebie: „poży-
jemy, zobaczymy” (s. 80). mimo iż czytelnik wie, jak wyglądać będą następ-
ne kwadranse życia bohatera, mimo iż wie, że będą to ostatnie chwile jego 
istnienia – pozostaje bezradny. będąc wciągniętym w tekst, nie ma jed-
nak mocy sprawczej. Pozostaje więc określenie siebie, choćby mimowolne, 
wobec deszyfrowanej rzeczywistości. 

Świat literacki a wiedza zewnętrzna

Wciąż pozostając przy lekturze samego tekstu, sięgnijmy jednak nieco 
szerzej po wiedzę wobec niego zewnętrzną. W świetle pewnych zastoso-
wanych w opowiadaniu masek rzeczywistości jest to gest niezbędny. W tej 
zapośredniczonej wiedzy szukać bowiem należałoby kluczy interpretacyj-
nych do pełnego rozpoznania i odczytania utworu. 

martyna rusiniak-karwat próbowała dokonać badawczego rekonesansu 
zagadnienia świadomości ludzi zmierzających do Treblinki39. by nie powie-
lać ustaleń badaczki (jej artykuł traktujemy tu jako niezbędny i oczywisty 
kontekst) przywołajmy jedynie kilka koniecznych informacji. otóż pierw-
szy transport Żydów do Treblinki wyruszył z getta warszawskiego 22 lipca 
1942 r.i dotarł na miejsce dnia następnego. Jednak, jak opisuje Ząbecki, ofi-
cjalnie mówiono o centralizacji i przesiedleniach.

39. m. rusiniak-karwat, Co wiedzieli i o czym myśleli Żydzi, jadąc do obozu zagłady 
Treblinka II?, [w:] Co wiemy o Treblince?…, s. 101–117. Dodajmy gwoli ścisłości, iż czytelnik 
może czuć się zaspokojony jedynie realizacją pierwszego postulatu zawartego w tytule. 
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Dnia 22 lipca 1942 r. otrzymaliśmy na stacji Treblinka telegram, 
zapowiadający kursowanie pociągów wahadłowych z Warszawy do 
Treblinki z przesiedleńcami. Pociągi będą składać się z 60 wagonów 
krytych. Pociągi po rozładowaniu miały być kierowane do Warsza-
wy. Zdumienie było ogromne. Dziwiliśmy się, co to za przesiedleńcy. 
Gdzie będą mieszkać i co będą robić? Wiadomość tę kojarzyliśmy 
z tajemniczymi budowlami w lesie40.

od tamtej pory pociągi z „przesiedleńcami” kursowały niemal stale. Zaś 
informacje o tym, co dzieje się wewnątrz obozu, mimo oczywistych naka-
zów zachowania tajemnicy, wydostały się dość szybko. Do ludności zamiesz-
kującej okoliczne miejscowości docierały za sprawą ukraińskich wachma-
nów, którzy opowiadali o przeznaczeniu miejsca i losach deportowanych. 
20 września 1942 r. na łamach wydawanego przez bund pisma „oj der 
Wach” został opublikowany artykuł Żydzi warszawscy są mordowani w Tre-
blince. Jego wymowę wzmacniały relacje tych, którzy byli na miejscu i uda-
ło im się wydostać. Jeszcze w tym samym roku tkwiący w warszawskim get-
cie poeta Władysław szlengel napisał i upublicznił swój przejmujący wiersz 
Mała stacja Treblinki. Pomijając dywagacje stricte literackie, należy zwrócić 
uwagę, iż utwór ten znakomicie oddawał świadomość i zaawansowany stan 
wiedzy izolowanych od świata Żydów41. „ale i teraz Żydzi uparcie nie wie-
rzą – notował marek edelman. – Przed twardą prawdą zamykają oczy, zaty-
kają uszy, »bronią się nogami i rękami«”42. To relacja warszawska. W miej-
scowościach położonych bliżej na pozór było inaczej. „Żydzi z sokołowa 
Podlaskiego doskonale zdawali sobie sprawę z tego, czym jest Treblinka i, 
a czym Treblinka ii”43 – pisze rusiniak-karwat, ale w cytowanym wcześniej 

40. Zob. F. Ząbecki, dz. cyt., s. 39.
41. milczenie jakie otaczało to złowrogie miejsce – powodowane strachem, zapewne 

też wypieraniem traumy, którą ze sobą niesie – poeta znakomicie oddał w dwóch ostatnich 
strofach, pokazując także, iż można milczeć, bo wystarczająco donośnie i wyraźnie miej-
sce mówi samo o sobie:

i milczy słup stacyjny, 
i milczą trzy choinki, 
i milczy czarny napis, 
że… stacja Treblinki.
i tylko wisi z dawna 
(reklama w każdym razie) 
zniszczony stary napis: 
„Gotujcie na gazie”
42. m. edelman, Getto walczy (Udział Bundu w obronie getta warszawskiego), cyt. za: 

m. rusiniak-karwat, Co wiedzieli i o czym myśleli…, s. 105.
43. m. rusiniak-karwat, Zagłada Żydów Sokołowa Podlaskiego. Świadectwa, [w:] Żydzi 

na Podlasiu…, s. 339.
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artykule stawia pytanie bardzo istotne: „czy chciano uwierzyć w pozyskane 
informacje?”44. na tym właśnie polega „pozornie” inna sytuacja miejscowo-
ści położonych bliżej obozu. Gdy właściciele majątków ziemskich w sterdy-
ni i kurowicach opuścili swoje włości, niemcy oddali je pod zarząd pocho-
dzącego z Prus Wschodnich urzędnika otto riedera. Jak pisze Józef Górski, 
właściciel majątku Ceranów:

Jego żona dostała szoku nerwowego, gdy zimą 1941/42 r. powraca-
jący z frontu wschodniego oficer opowiadał jej o tysiącach żołnierzy, 
którzy zamarzli.

i co najważniejsze dla nas:

Zaprzeczała istnieniu obozu zagłady w Treblince, chociaż obóz 
ten położony był o 25 kilometrów od kurowic i było publiczną 
tajemnicą, co się w nim działo45.

Przeglądając relacje zawarte w obszernym tomie Życie i zagłada Żydów 
polskich 1939–194546 z łatwością możemy zauważyć, iż do powszechnej wia-
domości trafiały rozmaite sygnały, które dowodnie zaświadczały o losie 
„przesiedleńców”. reakcje i odbiór społeczny były jednak różne. Przytocz-
my kilka wypowiedzi odnoszących się do różnych miast:

mosze Josef Fajgenbaum o białej Podlaskiej:

Większość Żydów, spodziewając się, że zostaną wysłani do Tre-
blinki, nie wzięła żadnych paczek, bo po cóż jeszcze obciążać się 
paczkami w ostatnich godzinach życia (s. 67)47.

lejb Goldberg o międzyrzecu Podlaskim:

Po kilku dniach, jakie upłynęły od akcji [wywózki Żydów – a.Z.], 
pozostali w miasteczku Żydzi już wiedzieli, co oznacza wysiedlenie. 
Do getta wrócili uciekinierzy z Treblinki. […] Wiadomości przekazy-
wane z ust do ust załamały wielu ludzi. […]

międzyrzeccy Żydzi wiedzieli, że droga do Treblinki oznacza 
śmierć (s. 113–114).

44. Taż, Co wiedzieli i o czym myśleli…, s. 104–105.
45. J. Górski, Na przełomie dziejów, wstęp i oprac. a. Ziontek, siedlce 2006, s. 68.
46. Zob. Życie i zagłada Żydów polskich 1939–1945. Relacje świadków, wybór i oprac. 

m. Grynberg, m. kotowska, Warszawa 2003.
47. Ten i poniższe cytaty za: Życie i zagłada Żydów polskich 1939–1945…, bezpośrednio 

po cytacie podaję numer strony.
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eleazar Fiszman o radomiu:

Początkowo trudno było ustalić, dokąd ich wywieziono. kilka dni 
później dowiedzieliśmy się, że transport odjechał do Treblinki. ale 
nikt nie mógł sobie wtedy wyobrazić, że był to obóz śmierci (s. 163).

Herta lustiger o Częstochowie:

słuchy po Treblince już od dłuższego czasu krążyły wśród ludzi, 
którzy pozostali w mieście po wysiedleniu. Córka jakiegoś fryzjera 
otrzymała fantastyczną drogą list od ojca, który pisał jej, że znajduje 
się w Treblince, goli ludzi przed śmiercią i że dni jego także są poli-
czone. Potem zjawił się jakiś uciekinier z Treblinki, który opowiadał 
o różnych okropnościach, jakie tam się działy: o piecach gazowych, 
o jego krematoriach i fabrykach mydła wyrabianego z ludzkiego 
tłuszczu. słuchający jego opowiadań ludzie orzekli, że oszalał z nad-
miaru przejść (s. 179–180).

idel bekerman o kielcach:

Po trzech–czterech miesiącach uciekł z Treblinki chłopiec ży-
dowski Waser, który opowiedział, że Żydów wytępiono w Treblince. 
nikt mu nie uwierzył, gdyż naocznie nic nie widział (s. 193). 

kalman barakin o białymstoku:

Wiele było przypadków pasywnego oporu – ludzie woleli umrzeć 
na miejscu, niż pozwolić wywieźć do Treblinki (s. 391).

Chiel maczak o bełchatowie:

Przygnębienie ogarnia całe Żydostwo. Co będzie? Co zrobią? Ła-
panka? Wysiedlenie? Dokąd? na poniewierkę? (bo nikt nie wiedział 
o istnieniu Chełmna, Treblinki, majdanka) […] (s. 462).

Jak widać z powyższych fragmentów informacje o obozie zagłady w Tre-
blince docierały do społeczności żydowskich. kolportowane ulotki, relacje 
uciekinierów, publikacje w prasie podziemnej były źródłami kompetent-
nymi, niemniej reakcje były rozmaite. Z jednej strony, jak choćby przykład 
z białej Podlaskiej, Żydzi wiedząc, że będą wywiezieni nie zabierali żadnych 
„paczek”, żeby nie obciążać się nimi w ostatnich godzinach życia. Z drugiej 
zaś było i tak, że ta świadomość docierała do nich późno, już podczas trans-
portu. Ulegający złudnej propagandzie niemieckiej, mówiącej o deportacji, 
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przesiedleniu, gdzie będzie można „normalnie” funkcjonować, Żydzi zabie-
rali ze sobą pakunki z kosztownościami i niezbędnymi rzeczami. Jerzy 
królikowski, który od 1941 roku pracował przy budowie mostów na bugu, 
obserwując ciągnące do Treblinki pociągi w 1942 r., pisał:

[…] późną jesienią i wczesną wiosną do Treblinki jechali na ogół 
ludzie świadomi swojego losu, o czym może świadczyć chociażby ich 
zachowanie: darcie rzeczy i pieniędzy i wyrzucanie ich przez okien-
ka wagonów, oraz wyrzucanie wartościowych rzeczy żeby tylko nie 
dostały się w ręce niemców48.

Wspominana już Caroline sturdy Colls, na podstawie przeprowadzo-
nych przez siebie badań archeologicznych, twierdzi jednak, iż duża część 
pomordowanych nie znała swego przeznaczenia, wyruszając do Treblinki49. 
Propaganda niemieckich nazistów i chęć nie wzbudzania paniki ewoku-
jącej niekontrolowane zachowania, mogące wywołać niepożądany chaos, 
była na tyle cyniczna, że komory gazowe w samej już Treblince zdobio-
ne były ceramicznymi kafelkami z graficznie uwypuklonymi gwiazda-
mi Dawida. miały przypominać łaźnie, czyli miejsca naturalne dla Żydów, 
kojarzące się z domem i dające poczucie bezpieczeństwa50. 

Z powyższych opisów pamiętnikarskich natomiast należy sądzić, iż 
świadomość, jeśli docierała, to dość późno. nawet jeśli pewne informacje 
dochodziły do lokalnych społeczności żydowskich, to w wielu przypadkach 
przyswojenie ich następowało dopiero w skrajnej sytuacji „podróży”. byli 
jednak i tacy, którzy tak naprawdę dowiadywali się o Treblince i poznawa-
li prawdę o niej dopiero w pociągu, zapewne za pośrednictwem lepiej poin-
formowanych towarzyszy niedoli. stąd właśnie takie zachowanie, jakie opi-
suje królikowski.

Tak też odczytujemy doświadczenia aarona eisensteina. Gdy śledzi-
my go w podróży z kalischken do magistratu miasta powiatowego, widzi-
my człowieka, który tkwiąc w obawie o swą przyszłość jest jednak na 
tyle żywotny, by podejmować próby dialogu z innymi podróżnymi. Jego 
lapidarne, ale jednak obecne rozważania nad metafizyką tłumu pokazu-
ją bycie intensywne. kłębiące się myśli są po części metaforą jego żywot-
ności i energii (również umysłowej) – desygnatów istnienia. Jadąc do Tre-
blinki, aaron jest kim innym. nadano mu, tak jak i wszystkim pasażerom, 
numer. sam próbuje tłumaczyć sobie, że to dla identyfikacji i łatwiejszego 

48. J. królikowski, Budowałem most kolejowy w pobliżu Treblinki, „biuletyn Żydowskie-
go instytutu Historycznego” t. 49, 1964, s. 50.

49. mówi o tym w filmie Treblinka. Hitlerowska machina śmierci. Por. przyp. 10.
50. Tamże.
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rozróżnienia (s. 78). Z tą chwila jednak przestali go otaczać ludzie z własną 
historią, w ich miejsce pojawiły się numery oznaczające początek innego 
funkcjonowania. od tej pory wszyscy są ponumerowanymi rzeczami. Jeśli 
ktoś zaczyna w wagonie rozmowę eisenstein myśli o nim, jako o nume-
rze właśnie. Ta symboliczna depersonalizacja dotyczy jego całego otocze-
nia. Łatwo więc zbyć pojawiające się głosy o docelowym miejscu transpor-
tu, przecież mówi nie człowiek, ale „numer czterdziesty”. Dlatego też aaron 
wyłącza się z otoczenia i zamyka się we własnym jestestwie. Cichną myśli, 
pojawiają się natomiast obrazy:

[…] w lecie słońce wcześnie wschodzi. Daje światło i ciepło. i mo-
żesz widzieć krajobraz przycupnięte wioski, bardziej drewniane niż 
z cegły. Urocze łąki, pola uprawne i lasy. Jest wszystko, czego czło-
wiek potrzebuje. ale pociąg mimo to jedzie dalej (s. 79).

intelektualna aktywność ogranicza się więc jedynie do prostych, nie-
mal dziecięco naiwnych komentarzy tego, co widziane za oknem. niepew-
ność zredukowała życiowe potrzeby do minimum, co prowadzi do epifa-
nii życiodajnego piękna mijanych miejsc. Żydowski rzemieślnik nie jest 
już w stanie snuć bardziej rozbudowanych rozważań, jak miało to miejsce 
wcześniej, bo rozgrywające się w jego głowie bycie, może podświadomie, 
ogranicza się do słabych przebłysków oscylujących wokół prze-życia. Dla-
tego ignoruje wszelkie toczące się dywagacje, które i tak wracają do niego 
jak echo. aaron jest sam, nieobecny dla innych, tak jak i ci inni są nieobec-
ni dla niego. W takiej kondycji kończy swój żywot.

mimo powyższego, w postawie aarona wciąż jednak pobrzmiewa jakiś 
niewypowiedziany ślad nadziei. nie bez wpływu na to pozostaje postać 
wachmistrza Gandrasa, który już z samego tytułu sprawowanej funkcji 
budzi społeczne zaufanie. Toteż jego zapewnienia, słowa otuchy nabiera-
ją dla przestraszonego Żyda mocy urzędowej. mimowolnemu zapomnieniu 
ulega z czasem nawet fakt, iż ów zapewniony bilet powrotny uległ dewalu-
acji. a może uda się go wykorzystać, jadąc po rodzinę?

Gandrasa widzimy dokładnie tak samo, jak widziała go rodzina eisenste-
inów. narrator zdaje nam relację z jego zachowań i zewnętrzności. Poprzez 
swoją ociężałość, powierzchowną dobroduszność i dbałość o porządek poli-
cjant budzi sympatię, podobną do takiej, jaką zwykliśmy obdarzać postacie 
typu Zagłoby. Gandras nie spieszy się, nie wykonuje nerwowych ruchów – 
wręcz przeciwnie – powoli i spokojnie wyjmuje dokumenty z teczki i ukła-
da je na stole. Po krótkim i rzeczowym przekazaniu informacji poczęstował 
się zimną herbatą. Cała atmosfera spotkania sprawiła, iż u aarona poja-
wił się niemal zachwyt: „ach, z tego Gandrasa to dobry człowiek” (s. 74). 
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należałoby jednak zapytać, na ile odczucia mieszkańca kalischken były 
zasadne? Czy policjant mógł być faktycznie tak niedoinformowany, że wie-
rzył, iż chodzi jedynie o „sprawdzenie i rejestrację”, ewentualnie przesie-
dlenie? nie jesteśmy w stanie tego jednoznacznie rozstrzygnąć, bo i ma to 
pozostać ukryte. nie dowie się tego aaron, główny i tragiczny bohater opo-
wieści, więc nie możemy tego dowiedzieć się my-czytelnicy. Wszak pozna-
nie świata fabuły jest zapośredniczone właśnie w jego postaci. Wiemy 
i widzimy jedynie to, co staje się bezpośrednim udziałem aarona lub póź-
niej jego żony. niemniej jeśli weźmiemy pod uwagę propagandę niemiec-
ką, która skutecznie niekiedy mamiła Żydów „przesiedleniami”, to postawa 
Gandrasa nie jest już tak jednoznaczna. Wszak sami niemcy, aby nie wzbu-
dzać paniki często do samego końca utrzymywali, iż owszem chodzi o kon-
centrację, ale w ramach „przesiedlenia” Żydów. Taka retoryka propagandy 
pomijała jakiekolwiek sygnały o likwidacji społeczności. Już sama kon-
centracja była poniżająca, ale może właśnie to poniżenie i upodlenie było 
skutecznym zakamuflowaniem prawdziwego obrazu „przesiedleń”. może 
trudno było sobie wyobrazić, że na tym nie koniec cierpień. stoicki spokój 
Gandrasa mógł więc być jednym z elementów kamuflażu. równie dobrze 
mógł on wszakże być świadomym uczestnikiem machiny Zagłady, a zatem 
znakomicie wiedzieć gdzie i po co wysyła aarona. argumentem przema-
wiającym za tą tezą byłaby jasna i złowroga konstatacja: „W tym kraju nikt 
nie zginie. Tu panuje porządek” (s. 80).

Jeszcze z innej strony można spojrzeć na ten wątek opowiadania, przez 
pryzmat wypowiedzi arno surminskiego, pochodzącej z lipca 1992 r. 
określa w niej swoje pojmowanie i rozumienie mazur w kontekście anta-
gonizmów społeczno-kulturowych ze społecznością „właściwych” Prus 
Wschodnich. Jednocześnie charakteryzuje tam swoich bohaterów literac-
kich oraz ich przestrzeń życiową.

Dawniej […] mieszkańcy pozostałych [poza mazurami – a. Z.], in-
nych części Prus Wschodnich, a więc terenów położonych na północ 
od mazur, mówili o mazurach z lekceważeniem „ten tam mazur”. 
[…] mieszkańcy tych ziem odnosili się z wyższością do mazurów, 
którzy zresztą w dużej części nie mówili czysto po niemiecki. Prze-
cież przez długi czas było tak, że w miastach mazurskich mówiło 
się po niemiecku, a ludność wiejska mówiła po mazursku, czyli wła-
ściwie rodzajem dialektu polskiego. mazur to typ człowieka nieco 
ociężałego, a przy tym refleksyjnego, dumającego. Do tego sprytny, 
posiadający ten tzw. chłopski spryt, a z drugiej strony to człowiek 
dobroduszny, wierny […]. ludzie tu żyjący byli nieco oderwani od 
reszty świata, trochę wyobcowani, zacofani […]. Tutaj wszystko to-



116 Artur Ziontek

czyło się zawsze wolniej, spokojniej, i tacy też byli z natury tutejsi 
ludzie51.

ociężały Gandras i refleksyjny eisenstein – to w uproszczeniu. W sferze 
spekulacji, domysłów i różnych linii interpretacyjnych pozostaną szczegó-
ły ich osobliwego spotkania. Czy ma to być chęcią relatywizowania histo-
rii? raczej nie. narrator nie ocenia nikogo, wina niemców jest na tyle oczy-
wista, a rozmach ich zbrodni na tyle spektakularny, że nie ma tu właściwie 
miejsca na dyskusje. nie ma znaczenia tak naprawdę na ile świadomy był 
policjant, bo nie on tu jest najważniejszy. Jest jednym z katów (nawet jeśli 
nieświadomym), za sprawą których ludzie wkraczali na krótką, ale bolesną 
drogę ku śmierci. bohaterem jest prostolinijny i – jak to trafnie w tym kon-
tekście określił sam autor – „refleksyjny” Żyd z kalischken, który udał się 
do Treblinki w efekcie polecenia „dobrodusznego” wachmistrza. 

Na zakończenie

Wypaść z gniazda arno surminskiego jest ciekawą propozycją arty-
stycznej wypowiedzi o Zagładzie. literatura, wyrosła z własnych doświad-
czeń ofiar i świadków, próbowała poza rozumieniem wydarzeń oddać ich 
okrucieństwo, odczłowieczenie. Hasło „ludzie ludziom zgotowali ten los” 
– jakkolwiek mocne, przerażające i przewartościowujące samą istotę czło-
wieka, jako jednostki najdoskonalszej etycznie i intelektualnie, dziś – 
poprzez swą popularność – stało się czymś na miarę sloganu. Jego mimo-
wolna dewaluacja powoduje osłabienie przekazu. Czy na współczesnym 
czytelniku, który historię obozów poznaje głównie za pomocą statystyk, 
robi ono jeszcze wrażenie? Czy jest w stanie nim wstrząsnąć? Gdy nałkow-
ska wydawała w 1946 roku Medaliony, wspomniane hasło było wstrząsają-
ce tak, jak cyniczny napis nad oświęcimską bramą. Język naturalistycznych 
opisów wyczerpał się. Dzisiejszy odbiorca jest przyzwyczajony do (a czę-
sto wychowany w duchu) wirtualnych peregrynacji przez morze brutalno-
ści i okrucieństw, co radykalnie osłabia wrażliwość i empatię. Te zaś są nie-
zbędne do zrozumienia tego, co nastąpiło w czasie wojny, a to niezbędne 
do pojęcia uniwersaliów. 

możliwości językowe deskrypcji Zagłady są ograniczone, co częstokroć 
było powtarzane przez świadków. my, którzy tego nie doświadczaliśmy, 
mamy ograniczone pole do dyskusji na ten temat. na zasadzie wiwisek-
cji (moralnej i kulturowej) możemy jedynie próbować „dotknąć” zjawiska 
za pomocą utrwalonych obrazów, tak jak choćby te utrwalone w filmie 
Ciemności skryją ziemię (2014). Język jest nieprzekraczalny, jest pewna jego 

51. „Fragment wywiadu z pisarzem, nadanego w »radiu olsztyn«, lipiec 1992” – 
zamieszczony na skrzydełku obwoluty wydania Wypaść z gniazda…
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granica zasobności leksykalnej, po jej wyczerpaniu zostaje niewypowia-
dalność. niemieckie „dokonania” wojenne radykalnie przewyższają możli-
wości opisu. nie chodzi o to, że literatura jest skazana na kapitulację wobec 
tego. raczej musi szukać innych środków narracji. naturalistyczny opis 
daje tyle samo, co powtarzanie statystyk, sam człowiek – jego byt i istnie-
nie, gdzieś w tym dyskursie zanika.

summary

"Treblinka, it sounds nice" 
on the short story of arno surminski

The main topic of the article is one of the short stories by arno surmin-
ski, Wypaść z gniazda [To Fall out of the Nest] from the collection of the 
same title, bearing the additional subtitle, Opowieści z Kalischken [Tales 
from Kalischken]. The narrator shows a land which no longer exists so the 
story is brought out from the layers of memory. The recalled images are 
memories from childhood recalled by a person who looks back into the past 
through the prism of past experiences. surminski’s writing is a part of a 
current characteristic for some German writers, eulogists of masuria as the 
lost paradise, while, as Ziontek points out, surminski does not not look for 
the masuria idiom. The surminski’s story gives a hypothetical reconstruc-
tion of something that is not really possible to reconstruct historiographi-
cally, what cannot be found in personal testimonies or in research works. 

surminski considers what the Jews, Poles, roma (or other people), who-
se end was set by the German invaders inTreblinka, could think from the 
time they learnt about the deportation until the time they reached the-
ir destination. The author of the article, apart from the short story, also 
refers to the interpretation of martyna rusiniak-krawat who tried to make 
a reconnaissance study of the awareness of people going to Treblinka.
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analiza ankiety dotyczącej stanu wiedzy 
o Holokauście i obozach w treblince 

wśród okolicznej młodzieży

W czerwcu 2014 roku wśród uczniów klas i i ii z trzech szkół z okolic Tre-
blinki: lo Łochów, Zs małkinia i ZsP sadowne, została przeprowadzona 
Ankieta dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dotycząca badań nad stanem 
wiedzy o Holokauście – Zagładzie Żydów, obozach zagłady i pracy w Treblin-
ce oraz okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. Zadaniem uczniów 
była odpowiedź na 19 pytań. niektóre miały charakter pytań testowych, 
część była „otwarta” i wymagała krótkiej pisemnej wypowiedzi.

Poziom trudności był z założenia zróżnicowany. Wzięto pod uwagę to, 
że uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych powinni mieć już pełną wiedzę 
o wydarzeniach ii wojny światowej, przekazywaną zarówno na lekcjach 
historii, jak i języka polskiego. Pytania były formułowane tak, aby nie 
sugerować odpowiedzi. W niektórych wypadkach trzeba było wykazać się 
wiedzą historyczną lub określić swój stosunek do przedstawionych zagad-
nień. ankieta została sformułowana tak, aby była dla uczniów zrozumiała 
i czytelna. miała na celu zweryfikowanie stopnia zainteresowania prze-
szłością, nawiązanie do osobistych wątków związanych z mikrohistorią 
rodzin uczniów lub miejscowości, z których pochodzą, sprawdzenie stop-
nia znajomości związków owej mikrohistorii z tragicznym czasem okupa-
cji niemieckiej.

Wnioski, które nasuwają się po analizie wyników, są niejednoznaczne. 
W większości okoliczna młodzież wie, co znajdowało się w Treblince w cza-
sie ii wojny światowej. ankietowani posiadają ogólną wiedzę na temat Holo-
kaustu i okupacji. Potrafią wskazać ofiary i sprawców zbrodni. Wiedzą, 
czym był obóz zagłady i dlaczego miejsce to pochłonęło tak wiele ofiar. są 
to jednak informacje ogólne. Dużą trudnością okazało się wskazanie kon-
kretnych ofiar Holokaustu. Tylko niewielkiej grupie znana jest chociażby 
postać Janusza korczaka, nie mówiąc o innych osobach, zamordowanych 
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w Treblince. Tak samo przedstawia się problem wiedzy o Polakach ratują-
cych Żydów podczas Zagłady. Choć młodzież wykazuje się świadomością, 
co groziło za ukrywanie Żydów, to dużym problemem jest dla niej podanie 
choćby jednego nazwiska z grupy osób, które wykazały się tym wielkim 
heroizmem. spośród wskazanych w ankiecie najczęściej pada nazwisko ire-
ny sendlerowej – 23,3% i Janusza korczaka (jako osoby ratującej Żydów) – 
12%. Dodatkowo oskar schindler jest znany 2,2% ankietowanych, a żyjące 
w okolicy osoby pomagające Żydom – 2,8% (rodzina z sadownego rozstrze-
lana za podarowanie chleba miejscowym Żydom). najczęściej uczniowie, 
którzy odpowiadali pozytywnie na to pytanie, podawali kilka nazwisk.

bardzo podobnie przedstawia się wiedza o pozostałych po wojnie mate-
rialnych śladach obecności żydowskiej. o istnieniu cmentarzy żydowskich 
wie 8,3% ankietowanych, 3,7% potrafi wskazać domy pożydowskie, a zale-
dwie 0,7% jako ślad obecności społeczności żydowskiej wskazało fabry-
kę w ostrówku (gmina Łochów). należy jednak dodać, że niemcy w cza-
sie wojny, likwidując getta, niszczyli także budynki i miejsca ważne dla 
życia religijnego bądź kulturalnego Żydów, takie jak cmentarze czy domy 
modlitwy.

młodzież ma również braki w zakresie wiedzy o karnym obozie Pracy 
funkcjonującym w Treblince. Uczniowie wykazują trudności we wskaza-
niu, czym w ogóle była Treblinka i, nie mówiąc już, o wskazaniu jakichkol-
wiek osób, więźniów tego obozu.

bardzo pozytywnie młodzież odnosi się do spotkań organizowanych 
wspólnie dla młodych ludzi z Polski, izraela czy niemiec. Choć większość 
ankietowanych nie brała udziału w takich spotkaniach, to jednak widzi 
w nich szansę na wzajemny dialog w próbie zrozumienia tragicznych losów 
tych narodów w czasie ii wojny światowej. Duża część miejscowej młodzieży 
interesuje się historią regionu i najbliższej okolicy, prawie wszyscy jednak 
zauważają potrzebę edukacji w tym zakresie. młodzież widzi konieczność 
poznawania wydarzeń związanych z tragedią ii wojny światowej. mimo 
wskazywania różnych determinantów, wszyscy ankietowani odpowiedzieli 
pozytywnie na pytanie o potrzebę poznawania historii Holokaustu. Wyra-
zili również chęć korzystania z możliwości, jakie w procesie edukacji daje 
muzeum w Treblince.

Celem ankiety było sprawdzenie wiedzy młodzieży ze szkół średnich 
okolic Treblinki na temat wydarzeń czasu ii wojny światowej, związanych 
z tym miejscem. Czy młodzi ludzie są świadomi tego, jak bardzo ich rodzin-
ne strony wiążą się z horrorem ludobójstwa dokonanego przez niemców? 
Czy wiedzą o cierpieniach i niewolniczej pracy, jaką w żwirowni Treblin-
ki i wykonywali więźniowie? nie minęło przecież sto lat od tych wydarzeń, 
a świadkowie tych tragicznych dni, choć jest ich już niewielu i są w bardzo 
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podeszłym wieku, jeszcze żyją. miejscowa młodzież obronną ręką wycho-
dzi z weryfikacji ich wiedzy ogólnej dotyczącej niemieckiej okupacji w Pol-
sce, wie czym był Holokaust, kto był jego sprawcą, a kto ofiarą. W więk-
szości pozytywnie ocenia postawę Polaków w sytuacji, w jakiej się znaleźli, 
choć jest duża liczba ankietowanych bez konkretnego zdania na ten temat. 
niemiej widoczna jest konieczność edukacji w tym zakresie, przypomina-
nie o tragicznym losie Żydów – mieszkańców także ich rodzinnej ziemi, 
skazanych na śmierć w wyniku zwycięstwa zbrodniczych idei i losie Pola-
ków, którzy według tych samych idei, mieli stać się niewolnikami bez przy-
szłości. konieczne jest, aby w tej edukacji przedstawiać przykłady konkret-
nych osób. oprócz niwelowania widocznych braków w edukacji, przywraca 
się w ten sposób człowieczeństwo ludziom, którzy przedstawiani są czę-
sto w formie cyfr, statystyk i prawdopodobnej liczby ofiar. Śmierć i cierpie-
nie setek tysięcy wygląda inaczej, gdy mówimy o nich ogólnie, a inaczej gdy 
przedstawiamy historię konkretnej osoby, konkretnego ludzkiego życia.

W ankiecie wzięło udział 133 uczniów.

1.	 Czy zwiedzałeś już muzeum w Treblince?
a)	 tak 48%
b)	 nie 52%

48% 

52% 

a b
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2.	Co znajdowało się w Treblince w czasie ii wojny światowej?
a)	 niemieckie obozy: zagłady i pracy 68%
b)	 niemiecki obóz koncentracyjny 30%
c)	 niemiecki obóz jeńców wojennych 0%
d)	 niemiecki obóz przejściowy dla ludności cywilnej 2%

3.	Czy młodzież powinna odwiedzać takie miejsca jak muzeum 
w Treblince i poznawać wydarzenia, które tam miały miejsce?
a)	 tak 98%
b)	 nie 2%

68% 

30% 

0% 2% 

a b c d

98% 

2% 

a b
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4.	Czy wiedza o Holokauście – Zagładzie Żydów i okupacji niemieckiej oraz 
sowieckiej w czasie ii wojny światowej jest nam dziś potrzebna?
a)	 tak, ponieważ działo się to na naszych ziemiach i dotyczyło naszych 

dziadków 68%
b)	 tak, ponieważ historia uczy nas postaw w teraźniejszości i może wa-

runkować nasze postępowanie 32%
c)	 nie, nie warto pamiętać o tych tragicznych wydarzeniach 0%
d)	 nie, historia jest do niczego nie potrzebna bo świat „idzie do przo-

du” 0%

5.	kto jest odpowiedzialny za powstanie obozów zagłady i dokonane tam 
zbrodnie?
a)	 Polacy, bo obozy zagłady są na ziemiach polskich 1%
b)	 Polacy i niemcy, bo obozy zagłady są na ziemiach polskich, a w cza-

sie ii wojny światowej była okupacja niemiecka 5%
c)	 niemcy, bo dokonali tych zbrodni 91%
d)	 wszystkie narody europy, bo był to przejaw antysemityzmu w euro-

pie 3%

68% 

32% 

0% 0% 

a b c d

1% 

5% 

91% 

3% 

a b c d
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6.	Czy chciałbyś uczyć się o Holokauście i okupacji niemieckiej, odwiedzając 
miejsca pamięci takie jak np. muzeum w Treblince?
a)	 tak 86%
b)	 nie 14%

7.	 Czym był obóz pracy w czasach ii wojny światowej?
a)	 miejscem, gdzie trafiali tylko groźni przestępcy za szczególnie cięż-

kie naruszenia prawa 0%
b)	 miejscem, które służyło do wymuszania posłuszeństwa względem 

Polaków przez okupanta poprzez niewolniczą pracę i groźbę 
śmierci 71%

c)	 miejscem umieszczania i wykorzystywania przy pracy jeńców wo-
jennych i dezerterów z armii niemieckiej 26%

d)	 miejscem pracy dla więźniów chcących szybciej odbyć karę 3%

86% 

14% 

a b

0% 

71% 

26% 

3% 

a b c d
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8.	Dlaczego tak wielu Żydów zginęło podczas Holokaustu?
a)	 Żydzi nie bronili się wcale i bierną postawą pozwolili na tak wielkie 

zbrodnie 3%
b)	 brutalna okupacja i masowa współpraca narodów europy przy 

wydawaniu Żydów na śmierć spowodowały miliony ofiar 17%
c)	 Holokaust był doskonale zaplanowaną, zorganizowaną 

i przeprowadzoną przez niemców akcją, dlatego uratowali się 
nieliczni 75%

d)	 miliony ofiar to brak wiary państw zachodnich (Usa, Wielka 
brytania) w możliwość przeprowadzenia przez nazistów tej 
zbrodniczej akcji 5%

3% 

17% 

75% 

5% 

a b c d
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9.	 Jak ocenisz postawę Polaków w stosunku do Zagłady Żydów w czasie 
ii wojny światowej?
a)	 negatywnie, Polacy w większości popierali niemców i pomagali im 

w tej zbrodni lub biernie przyglądali się Zagładzie 1%
b)	 negatywnie, Polacy biernie przyglądali się Zagładzie i sami byli 

okrutnie prześladowani 6%
c)	 pozytywnie, Polacy potrafili ratować Żydów, mimo kary śmierci 

za jakąkolwiek pomoc i byli świadkami Zagłady, a nie jej 
sprawcami 64%

d)	 nie mam zdania, były różne postawy w stosunku do prześladowanych 
Żydów, wszystkim żyło się źle pod okupacją niemiecką 29%

1% 

6% 

64% 

29% 

a b c d
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10.	 Co groziło Polakom ze strony niemców za pomoc ludności żydowskiej 
w czasie okupacji?
a)	 utrata pracy i kart żywnościowych dla rodziny 3%
b)	 nic szczególnego nie groziło, można było zostać pobitym przez 

niemieckich funkcjonariuszy policji 1%
c)	 kara śmierci za jakąkolwiek pomoc dla pomagającego i rodzi-

ny 86%
d)	 zesłanie do obozu pracy lub na roboty przymusowe w niem-

czech 10%

3% 1% 

86% 

10% 

a b c d
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11.	 Czy spotkania młodzieży z Polski, niemiec i izraela mogą mieć 
pozytywne skutki dla wspólnego zrozumienia tragedii ii wojny 
światowej i Holokaustu-Zagłady?
a)	 nie, młodzież nie interesuje się historią i nie zwraca uwagi na spra-

wy z przeszłości 5%
b)	 tak, wspólne spotkania i dyskusje zbliżają do siebie i mogą powodo-

wać otwarcie na trudne zagadnienia z przeszłości 73%
c)	 tak, chociaż dotyczy to tylko młodych Polaków i Żydów, bo tylko te 

narody możemy uznać jako ofiary ii wojny światowej 11%
d)	 nie, uprzedzenia i rany zadane w przeszłości są zbyt duże i nie da się 

ich zrozumieć nawet po wielu latach 11%

5% 

73% 

11% 

11% 

a b c d
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12.	 Czy znasz imiennie jakieś postacie, które są ofiarami obozu Zagłady 
w Treblince? Jeśli tak to napisz kto to jest.
a)	 nie 81%
b)	 tak 19% (Janusz korczak)

13.	 Czy znasz imiennie jakieś postacie, które ratowały Żydów w czasie 
ii wojny światowej? (osoby, które przeżyły wojnę lub zamordowane za 
pomoc Żydom). Jeśli tak, to podaj ich nazwiska.
a)	 nie 68%
b)	 tak 32%

81% 

19% 

a b

68% 

32% 

a b
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14.	 Czy w twojej miejscowości są ślady obecności społeczności żydowskiej? 
Jeśli tak to jakie?
a)	 nie 84%
b)	 tak 16%

15.	 Dlaczego to na ziemiach polskich niemcy w czasie ii wojny światowej 
zorganizowali sieć obozów zagłady?
a)	 chcieli ukryć prawdę i zrzucić winę za Holokaust na kogoś inne-

go 29%
b)	 to na ziemiach przedwojennej Polski mieszkała największa społecz-

ność Żydów w europie 65%
c)	 tereny okupowanej Polski wybrano zupełnie przypadkowo 6%

84% 

16% 

a b

29% 

65% 

6% 

a b c
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16.	 Do jakich celów głównie wykorzystywano więźniów w karnym obozie 
Pracy w Treblince?
a)	pracowali w przemyśle zbrojeniowym iii rzeszy 10%
b)	służyli jako siła robocza w pobliskiej żwirowni 43%
c)	wykonywali prace związane z remontem dróg i linii kolejowych 22%
d)	wykonywali fizyczne prace związane z potrzebami frontu wschod-

niego 24%
e)	 inne 1%

17.	 Czy znasz osobę, która była więźniem karnego obozu Pracy w Treblince 
(może, jakaś osoba z Twojej rodziny)? Jeśli tak, napisz kto to był.
a)	 nie 98%
b)	 tak 2% (członkowie rodzin)

10% 

43% 
22% 

24% 

1% 

a b c d e

98% 

2% 

a b
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18.	 która z form edukacji o przeszłości obozów w Treblince jest dla Ciebie 
najbardziej przystępna i skorzystałbyś z niej?
a)	 prezentacja multimedialna, film dokumentalny 24%
b)	 lekcja muzealna przeprowadzona w muzeum w Treblince 64%
c)	 lekcja w klasie jako dodatkowe zajęcia do tematów związanych z ii 

wojną światową 8%
d)	 inne 4%

19.	 Czy wiedza o lokalnych miejscach pamięci, wydarzeniach, które miały 
miejsce na terenie, który zamieszkujesz jest Ci znana, interesujesz się 
nią?
a)	 tak 68%
b)	 nie 32%

24% 

64% 

8% 
4% 

a b c d

68% 

32% 

a b
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summary

analysis of the survey on the state of knowledge 
about the Holocaust and the Treblinka Camps 

among the local Youth

in June 2014, among the secondary school students from such small towns 
and villages as Łochów, małkinia and sadowne a survey was conducted. 
The title of the survey was: „survey for secondary school students concer-
ning the state of knowledge about the Holocaust – the extermination of the 
Jews, extermination camps, the work in Treblinka and the German occupa-
tion during the second World War.” The pupils had to answer 19 questions. 
The research shows that the young people have general knowledge about 
the Holocaust and the occupation. They can identify the victims and per-
petrators. They also know what the extermination Camp was and why this 
place claimed so many victims. However, naming the specific victims of the 
Holocaust turned out to be a considerable difficulty. although the young 
people were aware of the consequences of hiding Jews, they had difficul-
ty with listing at least one name from the group of people who displayed 
their heroism. among the most frequently mentioned in the survey were 
irena sendler – 23.3% and Janusz korczak (as a person saving Jews) – 12%. 
in the same way it is with the knowledge of the postwar material traces of 
the Jewish presence in Poland. only 8.3% of respondents were aware of the 
existence of Jewish cemeteries, 3.7% could point out former Jewish houses 
in their vicinity, and only 0.7% as a trace of Jewish presence indicated the 
factory in ostrówek (in the Łochów district).
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andrzej sochaj 
sekretarz instytutu Pamięci i Dziedzictwa romów oraz ofiar Holokaustu 
działający przy Związku romów Polskich z siedzibą w szczecinku

Uroczystość upamiętniająca romów i sinti 
pomordowanych w treblince 

(30 lipca 2014 roku)

W czasie ii wojny światowej (1939– 1945) obok Polaków i Żydów także ro-
mowie przeżyli grozę Holokaustu. Wśród wielu miejsc kaźni, w których 
romowie ginęli w tym czasie z rąk nazistów, znajduje się były niemiecki 
nazistowski obóz Pracy i obóz Zagłady w Treblince.

W 2014 roku nastąpił upragniony i długo oczekiwany przez społecz-
ność romską dzień. Dnia 30 lipca 2014 r. pod honorowym patronatem Pre-
zydenta rP odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika upa-
miętniającego romów i sinti pomordowanych w niemieckim nazistowskim 
obozie Pracy i obozie Zagłady w Treblince. Pomnik stanął w miejscu stra-
ceń (tzw. części polskiej). Ufundowała go rada ochrony Pamięci Walk 
i męczeństwa.

W 2014 r. minęło już siedemdziesiąt lat od dnia rozpoczęcia likwidacji 
byłego niemieckiego nazistowskiego obozu Pracy i obozu Zagłady w Tre-
blince (23.07.1944 r.), w którym śmierć ponieśli Polacy, romowie, Żydzi 
i ludzie innych narodowości.

Dzisiaj, ponad siedemdziesiąt lat od tego wydarzenia, nadal nie jeste-
śmy w stanie ustalić dokładnej liczby osób (w tym romów), które przeby-
wały w karnym obozie Pracy w Treblince oraz tego, ilu z nich straciło tam 
życie. Przyjmuje się, że ziemia Treblinki skrywa około dwóch tysięcy rom-
skich istnień.

na podstawie zgromadzonej z różnych źródeł wiedzy przyjąć można, 
z dużą dozą prawdopodobieństwa, iż do karnego obozu Pracy Treblin-
ka I (1941–1944) trafiali romowie, którzy następnie byli rozstrzeliwani. Do 
obozu Zagłady Treblinka ii trafiali zaś romowie i sinti (1942–1943), którzy 
byli mordowani w komorach gazowych.

Ponadto wiadomo, iż romowie byli rozstrzeliwani również obok kar-
nego obozu Pracy. Ten teren obecnie nosi nazwę miejsca straceń. Dlatego 
30 lipca 2014 r. właśnie tam został odsłonięty i poświęcony pomnik upamięt-
niający romów i sinti, którzy zostali zamordowani w byłym niemieckim 



136 Andrzej Sochaj

nazistowskim obozie Pracy i obozie Zagłady w Treblince w czasie ii woj-
ny światowej. było tak, że zanim ich rozstrzelano mówiono im kłamliwie, 
że będą mogli na przykład założyć obozowisko obok obozu. Pozwolono 
im palić ogniska, przygotowywać posiłki, a potem zabierano ich. najpierw 
mężczyzn, a później kobiety i dzieci. W pobliżu dużych, wcześniej przygo-
towanych dołów rozstrzelano ich.

Zanim przejdziemy do omówienia przebiegu całej uroczystości, pra-
gniemy naszkicować jej genezę, to w jaki sposób do niej doszło.

idea postawienia pomnika poświęconego romom i sinti w tym miej-
scu pojawiła się z wewnętrznej potrzeby i obawy przed zapomnieniem. 
Do 2014 r. nie było takiego miejsca na terenie muzeum Walki i męczeń-
stwa w Treblince, oddziału muzeum regionalnego w siedlcach, w którym 
romowie i sinti oraz inne osoby mieliby możliwość oddać hołd romom 
i sinti pomordowanym Treblince w czasie ii wojny światowej.

Głównym propagatorem idei powstania pomnika poświęconego romom 
i sinti pomordowanym w byłym niemieckim nazistowskim obozie Pra-
cy i obozie Zagłady w Treblince był roman Chojnacki – Prezes Związku 
romów Polskich z siedzibą w szczecinku. Dziadek romana Chojnackiego – 
śp. Józef Trojanek przebywał w tym obozie przez pewien czas i był jednym 
z nielicznych więźniów, którym udało się z niego uciec.

należy podkreślić, że nie udałoby się pomysłodawcom pomyślnie 
doprowadzić od początku do końca tego przedsięwzięcia, gdyby nie pomoc 
muzeum Walki i męczeństwa w Treblince, oddział muzeum regionalnego 
w siedlcach; rady ochrony Pamięci Walk i męczeństwa; ambasad: stanów 
Zjednoczonym ameryki Północnej, republiki Federalnej niemiec, republi-
ki Francuskiej oraz Fundacji im. róży luksemburg.

Po wielu rozmowach odbytych z dr. edwardem kopówką, który peł-
ni funkcję kierownika muzeum Walki i męczeństwa w Treblince, oddział 
muzeum regionalnego w siedlcach, wspólnie ustaliliśmy miejsce postawie-
nia pomnika. Wybrane zostało miejsce straceń w tzw. części polskiej, gdzie 
także wielu romów i sinti zakończyło swoje życie z rąk nazistów w czasie 
ii wojny światowej.

kształt i kolor pomnika upamiętniającego zagładę romów i sinti nawią-
zuje do istniejącego tam monumentu, na którym znajdują się krople krwi, 
czy też łezka krwi. Projekt budowlany pomnika, napis oraz kosztorys inwe-
storski sporządził i wykonał, po jego zatwierdzeniu przez radę ochrony 
Pamięci Walk i męczeństwa oraz konserwatora Zabytków, Pan sławomir 
Jackowski z Firmy kamieniarskiej z kiełczewa. monument został wykona-
ny z czerwonego piaskowca, zaś tablica z czerwonego granitu. na tablicy 
znalazł się następujący napis w trzech językach: polskim, romskim oraz 
angielskim:
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Po polsku:

na świecie bywałem,  
krótko wędrowałem, 

zostałem wezwany, 
na inne bywanie.

Teresa Mirga

PamięCi 
romÓW i sinTi 

ZamorDoWanYCH PrZeZ niemieCkiCH okUPanTÓW 
W karnYm oboZie PraCY i oboZie ZaGŁaDY 

W laTaCH ii WoJnY ŚWiaToWeJ

bÓl i CierPienie oFiar ZabraŁa Ziemia, 
kTÓra krYJe ProCHY TYsięCY nieWinnYCH lUDZi.

PoCHYlamY GŁoWY naD WasZĄ męCZeŃskĄ ŚmierCiĄ

ZWiĄZek romÓW PolskiCH Z sieDZibĄ W sZCZeCinkU 
raDa oCHronY PamięCi Walk i męCZeŃsTWa 
2014 rok
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W języku romskim: 

Pałe phuv phiravas 
ciuno adaj dzivavas 

imar man wicinde 
pre aver dzivipen

Teresa Mirga

rYPYrYben 

PaŁ roma i sinTi 

ZamarDen PeŁDY sasenDYr 

Dre bUćiTko ŚTarYben i Dre konCenTraCYJno laGro 

Dre ii baro marYben.

ŁenGrY DUkH i roiben ZaliJa PHUV, 

sai GarUVeŁ Dre PesTYr bUTe manUŚen saŁe ćHi na sYs banGe.

oDDas barY PaTYV sare Jamare mUŁorenGe saŁe ćHine ZamarDe.

orGaniZaCJa Polskie romenGrY ZrP Dre 
sZCZeCinko 
raDa PaŁ rakHiben rYPYrYben marYbena 
i DUkHa 
2014 berŚ
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W języku angielskim:

i have been in the world, 
i wandered brief ly, 

i have been called to other being.

Teresa Mirga

in memorY 
OF ROMA AND SINTI 

mUrDereD bY THe German oCCUPiers 
in THe ForCeD-laboUr CamP anD in THe eXTerminaTion CamP 

DUrinG THe seConD WorlD War

Pain anD sUFFerinG oF THe ViCTims Took THe lanD 
WHiCH HiDes THe asHes oF THoUsanDs oF innoCenT PeoPle

We benD oUr HeaDs oVer YoUr marTYr’s DEATH

PolisH roma Union baseD in sZCZeCinek 
CoUnCil For THe ProTeCTion oF sTrUGGle anD marTYrDom siTes 
2014
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na uroczystość przybyli romowie z całej Polski (zarówno młodzież, jak 
i osoby dorosłe, w tym osoby starsze pamietające tamte dni).

Zaszczycili też swoją obecnością m.in:
Jacek kozłowski, wojewoda mazowiecki; posłanki na sejm rP: stani-

sława Prządka oraz prof. krystyna Pawłowicz; poseł na sejm rP arkadiusz 
Czartoryski; Jego ekscelencja ks. biskup Tadeusz Pikus – ordynariusz Die-
cezji Drohiczyńskiej; ambasador austrii – dr Thomas buchsbaum; pani 
olivia nikel, małżonka ambasadora niemiec rolfa nikela; przedstawiciele 
ambasad: francuskiej – Charge d’affaires Philippe Cerf; stanów Zjednoczo-
nych – alison Dilworth, radca ds. polityczno-ekonomicznych; węgierskiej 
Zsombor Zeold; kancelarię Prezydenta rP reprezentował krzysztof Czer-
wiński; biuro Pełnomocnika rządu ds. równego Traktowania – Wiesława 
kostrzewa-Zorbas; ministerstwo obrony narodowej ppłk ryszard najczuk; 
iPn – Dyrektor Głównej komisji Ścigania Zbrodni przeciwko narodowi 
Polskiemu prokurator dr Dariusz Gabrel; biuro rzecznika Praw obywa-
telskich – Grzegorz Heleniak; radę ochrony Pamięci Walk i męczeństwa 
– artur Zawadka, Fundację im. róży luksemburg – Piotr Janiszewski oraz 
przedstawiciele lokalnych władz i organizacji pozarządowych.

obok patronatu honorowego Prezydenta rP, patronat medialny objęły 
Program Drugi TVP s.a. oraz dziennik „rzeczpospolita”.

na uroczystości obecne były także media lokalne oraz radio koszalin.
nadszedł w końcu upragniony i długo oczekiwany przez wielu romów 

i sinti dzień. Ceremonia rozpoczęła się w ten słoneczny dzień tuż po godzi-
nie 11:00. Poprowadziły ją siostry matkowskie: Justyna oraz magda.

Program uroczystości przebiegł następująco:
na początku, po wprowadzeniu sztandaru Związku romów Polskich 

z siedzibą w szczecinku, został odegrany i odśpiewany hymn romski 
„Gelem, Gelem” i polski „mazurek Dąbrowskiego”. Później roman Choj-
nacki, Prezes Związku romów Polskich z siedzibą w szczecinku, członek 
komisji Wspólnej rządu i mniejszości narodowych i etnicznych powi-
tał wszystkich zgromadzonych i wygłosił okolicznościowe przemówie-
nie, w którym podkreślił wagę tej uroczystości i to jakie znaczenie ma 
ona dla romów i sinti. następnie wszyscy uczestnicy w zadumie wysłu-
chali krótkiego koncertu muzyki romskiej w wykonaniu zespołu „nowa 
roma” z lublina. kolejnym punktem programu były przemówienia, jakie 
wygłosili zaproszeni goście. Głos zabrali m.in.: Jacek kozłowski, wojewo-
da mazowiecki, posłanki na sejm rP: stanisława Prządka, które odczytała 
list marszałek sejmu, oraz prof. krystyna Pawłowicz; ambasador austrii – 
dr Thomas buchsbaum, olivia nikel, małżonka ambasadora niemiec rol-
fa nikela, przedstawiciele ambasad: francuskiej – Charge d’affaires Philippe 
Cerf, stanów Zjednoczonych – alison Dilworth, prof. Jacek Wilczur.
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Później nastąpił długo oczekiwany moment, do którego roman Choj-
nacki zaprosił przedstawicieli wszystkich obecnych na miejscu grup rom-
skich – uroczyste odsłonięcie pomnika. następnie Justyna matkowska 
odczytała wszystkim zebranym widniejący na umieszczonej na monumen-
cie tablicy napis, po czym ks. biskup Tadeusz Pikus – ordynariusz Diece-
zji Drohiczyńskiej poświęcił tablicę pamiątkową ufundowaną przez radę 
ochrony Pamięci Walk i męczeństwa i wygłosił okolicznościowe przemó-
wienie. Potem do nieba uleciała modlitwa zaniesiona do boga w języku 
romskim, a po niej został odczytany w trzech językach: polskim, angiel-
skim i romskim Apel młodzieży romskiej do całego świata.

następnie przybyłe delegacje złożyły pod pomnikiem wieńce i wiązan-
ki kwiatów.

Po tym akcie nastąpił koniec oficjalnej, pierwszej części uroczystości, 
która miała miejsce przy pomniku.

Później wszyscy udali się do budynku muzeum, gdzie można było 
wysłuchać dwóch interesujących wykładów. Prokurator instytutu Pamięci 
narodowej krzysztof bukowski przedstawił referat wraz z prezentacją nt. 
Zagłada Romów w Treblince, natomiast prof. dr Jacek Wilczur – Honorowy 
Dyrektor instytutu Pamięci i Dziedzictwa romów oraz ofiar Holokaustu 
(dyrektor instytutu w latach 2001–2011) wygłosił wykład pt. Udział Romów 
w oddziałach partyzanckich w czasie II wojny światowej.

na koniec można było jeszcze zwiedzić wystawę w muzeum Walki 
i męczeństwa w Treblince i zapoznać się z historią obu obozów.

Uroczystość upamiętniająca romów i sinti pomordowanych w niemiec-
kim nazistowskim obozie Pracy i obozie Zagłady w Treblince odbiła się 
szerokim echem wśród społeczności romskiej i nie tylko. relacje z tej uro-
czystości znalazły się m.in.: w programie „Panorama” w TVP 2, w dzienni-
ku „rzeczpospolita” oraz w innych środkach masowego przekazu. 

również w roku 2015 i w latach następnych Związek romów Polskich 
z siedzibą w szczecinku planuje w rocznicę odsłonięcia pomnika organi-
zować obchody upamiętniające romów i sinti pomordowanych w niemiec-
kim nazistowskim obozie Pracy i obozie Zagłady w Treblince. Głównym 
założeniem tej organizacji jest utrwalanie pamięci o romach i sinti oraz 
innych, którzy w tym czasie zostali zgładzeni, a także o grozie tego, co się 
wydarzyło w czasie ii wojny światowej, tak by w przyszłości nigdy i nigdzie 
takie wydarzenia nie miały już miejsca.
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summary

Ceremony Commemorating 
the roma and sinti murdered in Treblinka 

(30 July 2014)

The author recalls the terror of Holocaust which, during the second World 
War, apart from the Poles and Jews, was also experienced by the roma. 
Their long journey and the consequent death in the Penal labour Camp 
and the extermination Camp was commemorated by unveiling of a monu-
ment dedicated to the roma and sinti at the so-called execution site. The 
ceremony under the patronage of the President of the republic of Poland 
was held on 30 July 2014. The main promoter of erecting the monument 
was roman Chojnacki, the President of Polish roma Union based in szcze-
cinek. also such institutions as the museum of Fight and martyrdom in 
Treblinka, the Council for the Protection of struggle and martyrdom sites, 
embassy of the United states of america in Poland, the Federal republic 
of Germany, the French republic and and the rosa luxemburg Foundation 
contributed significantly to the realisation of the undertaking. sochaj also 
appreciates the very form of the monument whose shape and colour refers 
to flowing drops of blood, as well as the inscription on the stone in Polish, 
romani and english.
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inwentaryzacja śladów działań wojennych 
z okresu ii wojny światowej oraz pomiary 

geodezyjne na obszarze obozów treblinka i i ii

Wprowadzenie

W dotychczas opublikowanych pracach związanych z badaniami nad infra-
strukturą karnego obozu Pracy Treblinka i oraz obozu Zagłady Treblinka 
ii wykorzystywane były przede wszystkim wspomnienia oraz informacje 
pozyskane od przebywających tam więźniów, jak również wnioski wycią-
gnięte na podstawie interpretacji zdjęć wykonanych przez niemiecki zwiad 
lotniczy, obejmujących swoim zasięgiem same obozy, jak i ich okolice. 
o ile na podstawie wspomnień i interpretacji w dokładny sposób omówio-
no infrastrukturę obozu Treblinka i oraz potencjalną infrastrukturę obo-
zu Treblinka ii, to żadna z dotychczasowych prac nie omawiała w swojej 
treści zagadnień związanych z infrastrukturą pozostawioną przez wojska 
niemieckie i/lub radzieckie w trakcie walk prowadzonych na tym terenie 
w okresie pomiędzy majem a sierpniem 1944 roku. autorom niniejszej publi-
kacji omawiane zagadnienie wydało się o tyle istotne, że wokół wszelkiego 
rodzaju zagłębień terenowych, jak i pozostałości potencjalnej infrastruktu-
ry wojskowej w okolicach obu obozów narosło do dzisiaj wiele nieprawdzi-
wych teorii, w szczególności związanych z niechlubną profanacją grobów 
masowych zarówno w obozie Zagłady, jak i w karnym obozie Pracy, mają-
cych miejsce po zakończeniu działań wojennych. autorzy zdają sobie spra-
wę, że poruszone przez nich zagadnienie nie wyczerpuje przedmiotowego 
tematu, jednakże wyrażają nadzieję, że poczynione ustalenia przyczynią 
się do poszerzenia wiedzy nt. wydarzeń mających miejsce w okolicach Tre-
blinki, nie tylko w okresie funkcjonowania obu obozów. W niniejszej pracy 
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omówiono pozostałości elementów obrony przeciwodłamkowej zlokalizo-
wanej na terenie obozu Treblinka i, wyodrębnionego obszaru bronionego 
pomiędzy obozem Treblinka i oraz Treblinka ii, jak również pozostałości 
infrastruktury zlokalizowanej w kompleksie leśnym na północ i na północ-
ny-wschód od obozu Treblinka ii, w okolicach obecnej siedziby muzeum 
Walki i męczeństwa (mWim) w Treblince. Dodatkowo przeprowadzono 
pomiary geodezyjne powierzchni karnego obozu Pracy Treblinka i oraz 
obozu Zagłady Treblinka ii, jak również po raz pierwszy zmierzono po-
wierzchnię wyciętego lasu maliszewskiego, na terenie którego zlokalizo-
wano wiele mogił masowych.

rowy przeciwodłamkowe na obszarze 
Karnego obozu Pracy treblinka i

rowy (szczeliny) przeciwodłamkowe (niem. splittergraben) pełniły ro-
lę bardzo prymitywnych schronów, które miały chronić głównie przed 
odłamkami wybuchających bomb. Wg zaleceń wydanych w lipcu 1944 r.
przez ministerstwo rzeszy do spraw sprzętu i Produkcji Wojennej1 rowy 
takie były lokalizowane w bezpiecznych odległościach od budynków lub 
innych budowli. odległość ta miała zabezpieczyć szczeliny przed zagruzo-
waniem w wypadku zawalenia się budowli. szerokość rowów wynosiła od 
1,2 do 3 metrów, głębokość zaś od 2 do 3 metrów. stabilność ścian zapewnio-
na była w minimalnym stopniu przez drewniane wzmocnienia. Wielokrot-
nie w rowach leżały luźne deski lub blacha falista, których przeznaczeniem 
było ewentualne wzmocnienie lub przykrycie rowu przed upadającymi 
odłamkami. szczeliny miały za zadanie chronić również przed ogniem 
nisko latających samolotów. bardzo charakterystyczny jest zygzakowa-
ty kształt rowów. Przyczyną takiego kształtu tej budowli jest zmniejsze-
nie obszaru mogącego być pod wpływem odłamków lotniczych czy bezpo-
średniego ostrzału z broni pokładowej samolotów. obiekty takie budowane 
były wzdłuż dróg krajowych, linii kolejowych, szkół, szpitali, budynków 
użyteczności publicznej czy też miejsc zakwaterowania i pracy robotników 
zarówno niemieckich, jak i przymusowych. stanowiły iście apokaliptyczne 
dopełnienie obrazu europejskiej architektury przestrzennej końca ii wojny 
światowej. Przykład szczelin przeciwodłamkowych przedstawia rysunek 1.

na podstawie interpretacji niemieckich zdjęć lotniczych wykonanych 
w 1944 roku2 uznaje się, że na obszarze karnego obozu Pracy Treblinka i 
znajdowały się dwie szczeliny przeciwodłamkowe. Zlokalizowane były po 
obu stronach drogi prowadzącej od bramy obozowej w okolicach placu 

1. Uwagi zostały zawarte w dokumencie Luftschutz hefte nr. 1.
2. Wykorzystano zdjęcia wykonane: 15 maja, 2 września i 14 października 1944 roku.
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obozowego (patrz rysunek 2.). na najwcześniejszych zdjęciach dostęp-
nych autorom (z 15 maja 1944 roku) szczeliny nie są widoczne. rowy prze-
ciwodłamkowe są widoczne na zdjęciach z 2 września 1944 roku. niestety, 
tak duży odstęp czasowy pomiędzy zdjęciami nie pozwala jednoznacznie 
stwierdzić czyim wytworem technicznym były omawiane szczeliny. mogły 
być zarówno proweniencji niemieckiej i powstać pomiędzy majem a lipcem, 
w miarę zbliżania się armii radzieckiej, jak również być dziełem samych 
oddziałów radzieckich, stacjonujących w tej okolicy od sierpnia 1944 roku.

Podobne szczeliny przeciwodłamkowe znajdowały się również na obsza-
rze obozu dla żołnierzy radzieckich w małkini3, jak i w samej małkini na 
południe od ulicy nurskiej.

rysunek 1. rowy przeciwodłamkowe zbudowane na obszarze Zieleńca Wielkopolskiego4 
w Warszawie – niemieckie zdjęcie z 1944 roku. szczeliny znajdowały się vis-

à-vis szpitala Dzieciątka Jezus [źródło zdjęcia: nara (national archives and 
records administration – narodowe archiwum stanów Zjednoczonych]

3. m. michalski, s. różycki, Suplement I. Epizody z okresu II wojny światowej, 
[w:] W. Hadała, Małkinia od czasów najdawniejszych, małkinia 2014, s. 210.

4. Zabytkowy skwer w warszawskiej dzielnicy ochota położony w kwartale ulic 
Łęczyckiej, Wawelskiej, Górnickiego i Filtrowej.
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Pomiar powierzchni Karnego obozu Pracy treblinka i

Do wyznaczenia powierzchni karnego obozu Pracy Treblinka i wyko-
rzystano archiwalne zdjęcia lotnicze wykonane przez lotnictwo niemiec-
kie w maju 1944 roku. Zdjęcia te charakteryzują się bardzo dobrą jakością 
i dużą czytelnością istniejącej w tym czasie infrastruktury obozu.

Wyznaczanie powierzchni obozu zostało podzielone na dwa etapy. 
W pierwszym wyprodukowano ortofotomapę ze zdjęć lotniczych z maja 
1944 roku. Drugi polegał na jej interpretacji i automatycznym pomiarze 
powierzchni.

Wyznaczenie powierzchni obozu

Powierzchnię obozu wyznaczono na podstawie pomiarów wykona-
nych przez dwóch niezależnych operatorów na ortofotomapie5. W pierw-
szym etapie pomiar polegał na interpretacji ogrodzenia obozu na ortofo-
tomapie, a następnie jej obrysowaniu z wykorzystaniem oprogramowania 
arcGis Pro. Podczas drugiego etapu wykonano automatyczny pomiar 
powierzchni obrysowanego obiektu. Pomiar powierzchni obarczony jest 
w takim przypadku błędem identyfikacji granic obiektu (w tym przypadku 
granic obozu) i dokładnością pozycyjną ortofotomapy. na podstawie wyni-
ków pomiarów przedstawionych w tabeli 1. ustalono, że powierzchnia obo-
zu pracy Treblinka i w maju 1944 roku wynosiła 165  711 m2, czyli 16,57 ha.

Tabela 1. Powierzchnie obozu Treblinka i uzyskane w dwóch niezależnych 
pomiarach

Wynik pomiaru operatora i Wynik pomiaru operatora ii
Powierzchnia obozu 
Treblinka i [m2] 165 912 165 511

Pomiar powierzchni obozu Zagłady treblinka ii 
wzdłuż granicy wyznaczonej przez kamienie/słupy

Pierwszą kartometryczną mapę obozu Zagłady Treblinka ii sporządził 
mierniczy przysięgły karol Trautsolt6 podczas inspekcji terenu w listopadzie 

5. ortofotomapa to przetworzone zdjęcie lotnicze z usuniętymi zniekształceniami 
wynikającymi z nachylenia zdjęcia oraz deniwelacji terenu.

6. karol Trautsolt był ojcem stanisława Trautsolta, pracownika naukowego Wydziału 
Geodezji i kartografii Politechniki Warszawskiej.
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1945 roku. mapa Trautsolta7 przedstawia obóz w kształcie zbliżonym do 
trapezu o powierzchni 13,45 ha.

W 1955 r. Centralny Zarząd muzeów i Zabytków ministerstwa kultury 
i sztuki ogłosił konkurs na upamiętnienie Treblinki jako miejsca pamięci. 
Trzej artyści: adam Haupt, Franciszek Duszeńko i Franciszek strynkiewicz, 
tworząc wyjątkowy zespół, opracowali założenia przestrzenno-pomniko-
we. Wzięli pod uwagę całość terenu. Granice byłego obozu zagłady ozna-
czono, ustawiając olbrzymie dwumetrowe kamienie8.

aktualny pomiar powierzchni obozu zagłady został wykonany odbior-
nikiem GPs klasy Gis–Trimble, którego dokładność wyznaczenia pozycji to 
30 cm. Pomiar polegał na ustawieniu anteny odbiornika na punkcie i zapi-
saniu współrzędnych X, Y w układzie współrzędnych UTm strefa 34n (pół-
nocna) – rysunek 3. Punkty pomiarowe stanowiły kamienne słupy wyzna-
czające granicę obozu. Zmierzono 29 punktów, których rozmieszczenie 
przestawia rysunek 4.

Wyniki pomiarów terenowych opracowano w oprogramowaniu arcGis 
Pro. W punkty pomiarowe wyznaczające poszczególne granice wpasowa-
no metodą najmniejszych kwadratów proste regresji, a następnie wyzna-
czono ich przecięcia (patrz rysunek 4.). Zastosowanie metody najmniej-
szych kwadratów minimalizuje błędy wpasowania prostych, a co za tym 
idzie maksymalizuje dokładność obliczenia powierzchni. Po połączeniu 
punktów granicznych policzono powierzchnię obozu zagłady wyznaczoną 
przez kamienne słupy, która wynosi 169 008,65 m2, czyli 16,90 ha. 

7. archiwum Głównej komisji badań Zbrodni Hitlerowskich w Polsce.
8. e. kopówka, Treblinka. Nigdy więcej, siedlce 2002, s. 5–54.

rysunek 3. Pomiar powierzchni obozu zagłady 
z wykorzystaniem technologii GPs [fot. s. marczak]
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rysunek 4. Wizualizacja punktów pomiarowych i linii granicznych 
wyznaczonych metodą najmniejszych kwadratów



150 Sebastian Różycki, Sylwia Marczak, Marek Michalski, Edward Kopówka

obniżenia terenowe (ziemianki) w okolicach siedziby 
muzeum Walki i męczeństwa w treblince

W okolicach siedziby muzeum Walki i męczeństwa w Treblince można 
znaleźć obniżenia terenowe. aktualnie zagłębienia te porośnięte są niską 
roślinnością (patrz rysunek 5.). Procesy naturalne i zasypiskowe spowodo-
wały prawdopodobnie, że obiekty te uległy również spłyceniu w porówna-
niu do ich pierwotnej głębokości. W celu wyjaśnienia pochodzenia i funkcji 
obniżeń terenowych9 wykorzystano dane wysokościowe pochodzące z lot-
niczego skaningu laserowego, wykonanego w 2012 roku.

Produktem skaningu laserowego jest zbiór punktów w przestrzennym 
układzie współrzędnych (X, Y, Z) – tzw. chmura punktów. są to punk-
ty odbicia od powierzchni terenu oraz obiektów „wystających” ponad tę 
powierzchnię, jak budynki, drzewa, przewody linii energetycznych. naj-
częstszym jednak zastosowaniem skaningu laserowego jest budowa nume-
rycznego modelu rzeźby Terenu – nmT (ang. Digital Terrain Model – DTm, 
lub Digital Elevation Model – Dem), tj. reprezentacji fizycznej powierzch-
ni terenu z jej morfologicznymi formami. W takim przypadku odbicia od 
obiektów „wystających” ponad powierzchnię terenu muszą być usunięte10. 

9. Przeprowadzono również wywiad terenowy.
10. Z. kurczyński, Fotogrametria, PWn, Warszawa 2015, s. 439.

rysunek 5. Przykład zagłębienia terenowego w okolicy siedziby 
muzeum Walki i męczeństwa w Treblince [fot. s. różycki]
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Do analiz wykorzystano chmurę punktów o gęstości 4 punktów na metr 
kwadratowy.

Pozyskana chmura punktów została poddana przetworzeniom w opro-
gramowaniu arcGis Pro, w wyniku których wytworzono następujące pro-
dukty obejmujące obszary obozów Treblinka i i ii:

•• numeryczny model Terenu, który przedstawia ukształtowanie tere-
nu bez roślinności wysokiej i niskiej,

•• mapy cieniowane,
•• wizualizacje oparte na analizie głównych składowych (ang. Princi-

pal Component analysis – PCa),
•• profile poprzeczne ziemianek (rysunek 7.).

interpretacja wymienionych powyżej produktów pozwoliła wniosko-
wać, że na przedmiotowym obszarze leśnym (kształt prostokąta o wymia-
rach około 700 x 400 m) zlokalizowanych jest około 110 różnego rodza-
ju pozostałości prac ziemnych. Dodatkowo pozwala stwierdzić, że badane 
obniżenia terenowe w okolicach budynku mWim nie mogą być np. przy-
padkowymi budowlami ziemnymi, dawnymi miejscami eksploatacji surow-
ców mineralnych czy śladami chaotycznych prac ziemnych, prowadzonych 
chociażby przez tzw. „kopaczy”. Położenie tych obniżeń względem siebie 
jest dość usystematyzowane, często zlokalizowane są po obu stronach dróg 
leśnych. Większość obiektów ma podobny kształt i rozmiary (kwadraty 
o wymiarach ok. 9 x 9 metrów lub prostokąty ok. 12 x 6 metrów). Przybliżo-
ny kwadratowy/prostokątny kształt badanych budowli ziemnych pozwala 
wyeliminować twierdzenie, iż obniżenia terenowe powstały w wyniku np. 
ostrzału artyleryjskiego lub bombardowania. Dodatkowo w wielu przypad-
kach obwałowania ziemne wokół zagłębień terenowych są otwarte z jed-
nego boku lub posiadają nieciągłości. Czym w takim wypadku były przed-
miotowe struktury ziemne? na podstawie ułożenia istniejących struktur 
możemy pokusić się o wniosek, że w danym miejscu mogły zostać umiesz-
czone bezpośrednie rezerwy i składy amunicyjne wojsk radzieckich i/lub 
niemieckich lub nawet miejsca kwaterunkowe żołnierzy. Po analizie dostęp-
nych materiałów związanych zarówno z technologią wykonania przedmio-
towych elementów infrastruktury frontowej, jak i materiałów histogra-
ficznych i zdjęć lotniczych, autorzy przychylają się do tezy, że pozostałości 
w postaci obniżeń terenowych związane są z działalnością armii Czerwo-
nej. Do takiej interpretacji skłania nas dodatkowo zarówno interpretacja 
niemieckiego zdjęcia lotniczego wykonanego 18 września 1944 roku, jak 
również relacja jednego z mieszkańców okolic Treblinki11. interpretator 

11. instytut Pamięci narodowej (iPn), okręgowa komisja Ścigania Zbrodni przeciwko 
narodowi Polskiemu (okŚZpnP) w szczecinie, sygn. s 9/13/Zn, Odpis protokołu przesłu-
chania w charakterze świadka Stanisława Kucharka z dnia 15 listopada 1945 r., t. iV, k. 698–
698 verte.
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niemieckiego wspomnianego zdjęcia zaznaczył na nim dwa stanowiska 
radzieckiej obrony przeciwlotniczej zlokalizowane nad bugiem. służy-
ły one najprawdopodobniej do osłony przeciwlotniczej miejsca wodowa-
nia Flotylli Dnieprzańskiej oraz tymczasowej przeprawy w pasie mostu na 
trasie małkinia – Łochów, jak również w pasie radzieckich okopów w oko-
licach Treblinki. linia zaznaczonych okopów znajdowała się w odległości 
2,5 km w linii prostej od badanych obniżeń terenowych w okolicach obec-
nej siedziby mWim, tak więc można przyjąć, że przedmiotowe budow-
le znajdowały się na zapleczu jednej z linii obronnych wojsk radzieckich. 
Dodatkowo, zgodnie z relacją stanisława kucharka od czasu wejścia armii 
radzieckiej, aż do wczesnej wiosny 1945 roku na „terenie obozu” mieściły 
się radzieckie składy wojskowe i teren zamknięty był dla ludności cywil-
nej. autor zeznania nie podaje wprawdzie, o który obóz dokładnie chodzi, 
jednak najprawdopodobniej są to okolice obozu Treblinka ii. Do wniosku 
takiego skłania nas kolejne zeznanie, tym razem mariana Łopuszańskie-
go12, który twierdzi, że od momentu wejścia wojsk radzieckich na teren Tre-
blinki prowadził żwirownię zlokalizowaną przy obozie Treblinka i, a tym 
samym okolice obozu Treblinki i wraz z infrastrukturą techniczną żwi-
rowni można uznać za dostępne. Wedle badawczej rzetelności zaznaczyć 
jednak należy, że zamkniętym obszarem mógł być również obszar omó-
wiony w następnym podrozdziale. Przykład niemieckiej ziemianki wyko-
rzystywanej do przechowywania amunicji oraz radzieckiej ziemianki słu-
żącej jako miejsce kwaterunkowe żołnierzy przedstawia rysunek 6. 

Przedmiotowe budowle ziemne nie są widoczne na zdjęciach zarówno 
z dnia 8 września 1944 (składy nie zostały zaznaczone również przez inter-
pretatora niemieckiego zdjęcia), jak i na najpóźniejszym dostępnym auto-
rom zdjęciu z 16 października 1944 roku. Przyczyną tego stanu rzeczy może 
być bardzo skuteczny sposób maskowania ewentualnych składów/magazy-
nów armii radzieckiej lub też fakt ich powstania po dacie wykonania zdję-
cia. Ziemianki są natomiast bardzo dobrze widoczne na zdjęciach lotni-
czych z 1958 roku13.

na podstawie przetworzonych danych ze skaningu laserowego i aktu-
alnych zdjęć lotniczych można stwierdzić, że żadna z ziemianek nie znaj-
duje się na obszarze obozu Treblinka ii wyznaczonym przez symboliczne 
głazy, które pojawiły się w okresie upamiętnienia obozy w latach 60. ubie-
głego wieku (patrz rysunek 8.). Dodatkowo autorzy przeprowadzili anali-
zę kilku profili terenowych przedmiotowych budowli. Celem wykonanych 

12. iPn, okŚZpnP w szczecinie, sygn. s 9/13/Zn, odpis protokołu przesłuchania 
w charakterze świadka mariana Łopuszyńskiego z dnia 16 listopada 1945 r., t. iii, k. 554–5.

13. autorzy nie uzyskali praw autorskich umożliwiających publikację fragmentów 
omawianych zdjęć.
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badań był zarówno pomiar powierzchni, jak również określenie wielkości 
zagłębień poniżej linii gruntu. Pomiarom poddano m.in. strukturę ziemną 
znajdującą się najbliżej wyznaczonej granicy obozu Treblinka ii.

rysunek 6. Przykład niemieckiej oraz radzieckiej ziemianki do 
przechowywania amunicji [źródło: bildheft: neuzeitlicher stellungsbau, 
mertblatt 57/5, 1 Juni 1944 oraz radziecka instrukcja Prac saperskich dla 

Piechoty Наставление по инженерному делу для пехоты РККА (Инж-П-39)]
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rysunek 7. Profile poprzeczne ziemianek w okolicach obozu Zagłady Treblinka ii
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Wydzielony obszar broniony 
pomiędzy obozami treblinka i oraz treblinka ii

Pomiędzy obozami Treblinka i oraz Treblinka ii, na wysokości pozosta-
łości po budynkach i elementach technicznych związanych z kopalnią żwi-
ru, w kierunku na wschód od nich, zlokalizowane jest niewielkie wzgórze 
o wysokości około 140 m n.p.m. Wzgórze znajduje się w niewielkiej odległo-
ści od tzw. Czarnej Drogi i jest widoczne z jej poziomu. W chwili obecnej 
teren jest całkowicie porośnięty lasem iglastym, jednakże w okresie ii woj-
ny światowej teren ten zajmowły pastwiska i nieużytki rolne z niewielką 
ilością drzew. omawiany obszar jest dobrze widoczny na kilku zdjęciach 
wykonanych przez niemiecki zwiad lotniczy w okresie od maja do paź-
dziernika 1944 roku. na zdjęciu z 15 maja zarówno samo wzgórze, jak i jego 
okolice nie ukazują potencjalnych budowli związanych z działalnością 
wojenną, choć trzeba przyznać, że sam teren w bezpośrednim sąsiedztwie 
wzgórza jest bardzo interesujący i wymaga dodatkowych badań. interpre-
tacja zdjęć wykonanych we wrześniu 1944 roku oraz analiza porównawcza 
ze zdjęciami majowymi pozwala wysunąć tezę, że w okolicach wzgórza oraz 

rysunek 8. Wizualizacja ziemianek (w tle cieniowana mapa 
powierzchni terenu) w okolicach obozu Zagłady Treblinka ii
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budynków kopalni żwiru powstał swoisty obszar broniony, w skład którego 
wchodziły okopy, stanowiska strzeleckie i budynki kopalniane. kształt, 
wielkość oraz rozmieszczenie najlepiej widoczne są na zdjęciu wykonanym 
w 1958 roku. Zarys umocnień w postaci okopów przedstawiony został na 
rysunku nr 9. interpretację fotogramów potwierdza również skaning lase-
rowy liDar, który również dzisiaj pozwala odnaleźć pozostałości infra-
struktury wojskowej. są one bardzo dobrze widoczne na szczycie wzgórza, 
a także stosunkowo dobrze widać je w okolicach pozostałości budynków 
pokopalnianych. W chwili obecnej pozostaje do wyjaśnienia kwestia „naro-
dowości” wykonanych elementów obronnych, jak również określenie czy 
wokół nich/w nich toczyły się działania wojenne. autorzy skłaniają się ku 
tezie, że są to pozostałości po bytności na tym terenie wojsk radzieckich. 
Weryfikacja tego twierdzenia możliwa będzie po przeprowadzeniu ewen-
tualnych badań terenowych.

Dodatkowym efektem porównania zdjęć niemieckich z roku 1944 z pol-
skimi zdjęciami z roku 1958 jest wniosek, że co najmniej jedna z zacho-
wanych do dzisiaj struktur żelbetowych, zlokalizowanych w obrębie 
zabudowań technicznych żwirowni, nie pochodzi najprawdopodobniej 
z okresu funkcjonowania karnego obozu Pracy. W oparciu o relacje ustne 

rysunek 9. Wzgórze 140 m n.p.m z widocznymi okopami oraz stanowiskami strzeleckimi
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okolicznych mieszkańców Treblinki „bunkier strażniczy” był dotychczas 
uważany za oryginalny element infrastruktury obozowej. Zdaniem auto-
rów należy zweryfikować to stanowisko, gdyż przedmiotowa budowla żel-
betowa nie jest widoczna zarówno na zdjęciach z 1958 roku, jak i trudno ją 
zauważyć na fotogramach z 1944 roku. Dodatkowo na zdjęciu z 1958 roku 
w obrębie żwirowni widoczne są niezidentyfikowane pozostałości elemen-
tów budowalnych (zarysy fundamentów), zlokalizowane w południowej 
części żwirowni, nie uwidocznione na zdjęciach z roku 1944. obserwacje te 
skłaniają do podjęcia badań odnośnie do działalności żwirowni bezpośred-
nio po zakończeniu działań wojennych oraz w późniejszym okresie.

Pomiar powierzchni Lasu maliszewskiego wyciętego 
przez więźniów obozu treblinka i

ostatnim etapem niniejszego opracowania jest przedstawienie wyni-
ków dotyczących pomiaru powierzchni lasu maliszewskiego, wyciętego 
najprawdopodobniej przez więźniów przebywających na terenie karne-
go obozu Pracy Treblinka i, a częściowo być może również przez więź-
niów obozu Zagłady Treblinka ii. Wskazują na to liczne zgromadzone 

rysunek 10. od prawej: fragment niemieckiego zdjęcia lotniczego z maja 
1944 roku z naniesionym obszarem lasu maliszewskiego widocznym 

na radzieckiej mapie topograficznej z 1940 roku (z lewej)
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w mWim relacje zarówno więźniów, jak i okolicznych mieszkańców. na 
terenie tym zlokalizowanych jest wiele grobów masowych14. Podczas ana-
lizy porównawczej zdjęcia lotniczego z maja 1944 roku i radzieckiej mapy 
topograficznej15 w skali 1:50 000 zauważono przesunięcie północnej granicy 
lasu. na podstawie pomiaru granicy lasu na zdjęciach z 1944 roku i mapy 
z 1940 roku obliczono, że podczas 4 lat powierzchnia lasu maliszewskiego 
zmniejszyła się o ok. 9 ha (patrz rysunek 10.).

Podsumowanie

Przedstawione w powyższym tekście wyniki badań pozwalają stwier-
dzić, że zarówno w okolicach karnego obozu Pracy Treblinka i, jak i obo-
zu Zagłady Treblinka ii pod koniec piątego roku trwania ii wojny światowej 
zaistniały wydarzenia, które nie miały związku z działalnością niemiec-
kich nazistowskich obozów. W sposób wyraźny dają się zauważyć działania 
związane z postępami armii radzieckiej wraz z przesuwaniem się frontu 
w kierunku zachodnim. autorzy zdają sobie sprawę z faktu, że przedsta-
wione wyniki nie wyczerpują zagadnień związanych z funkcjonowaniem 
obozów Treblinka i oraz Treblinka ii, nie poruszyli np. kwestii zlokalizowa-
nych na terenie karnego obozu Pracy pozostałości, być może następnych 
szczelin przeciwodłamkowych lub żołnierskich okopów. Wyrażają nadzie-
ję, że nowe, dotychczas niepublikowane fakty przyczynią się do wzbogace-
nia wiedzy o historii obu obozów oraz zachęcą innych do podjęcia badań 
mających na celu wyjaśnienia kolejnych, dotychczas nie podejmowanych 
tematów. Coraz większy dostęp do archiwów cyfrowych i zaawansowanych 
technicznie „produktów” pozyskanych na podstawie analizy danych inży-
nierskich, np. liDar, pozwala wierzyć, że nowoczesna technika przyczy-
ni się do pogłębienia wiedzy historycznej na tematy związane z Treblinką 
i nie tylko. Przypominamy jednocześnie, że zarówno teren obu obozów, jak 
ich sąsiedztwo, jest miejscem pochówku niezliczonej ilości ludzkich istnień 
i jest traktowany z odpowiednim szacunkiem. Wszelkiego rodzaju samo-
wolne „poszukiwania” na terenie mWim są zabronione, a znaczne obszary 
muzeum są monitorowane.

14. C. sturdy Colls, Holocaust Archaeologies: Approaches and Future Directions, 2015, 
new York, springer.

15. Cцтаб Красной Армии, godło n-34-129-a, skala 1:50 000, mapa została wykona-
na na podstawie zdjęć lotniczych w skali 1:210 00 i poprawiona z wykorzystaniem: polskich 
map w skali 1:1 000 000 wydanych w 1936 roku oraz materiałów uzupełniających pozyska-
nych w grudniu 1940 roku.
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summary

inventory of Traces of the second 
World War Hostilities and land surveys 

at the site of Treblinka i and ii 

The paper focuses on issues related to infrastructure left by German and/or 
soviet troops during the fights carried out on the area of the Penal labour 
Camp,Treblinka i and the extermination Camp, Treblinka ii between may 
and august 1944. The authors discuss the remnants of the defense system 
located on the area of the camp, Treblinka i, the defended area between 
the camps Treblinka i and Treblinka ii, as well as the remains of the infra-
structure located in the forest complex to the north and north-east of the 
camp, Treblinka ii, in the vicinity of the current headquarters of the mu-
seum of Fight and martyrdom in Treblinka. additionally, the paper shows 
the results of the survey of the area of the Penal labor Camp, Treblinka i 
and the extermination Camp, Treblinka ii and they specify the area of the 
cut down maliszewski forest where many mass graves were located. The 
research was enriched with photograms, as well as photographs and aerial 
maps, both from 1944, as well as contemporary. The authors conducted an 
analysis of several profiles of the buildings. in the study, among others, GPs 
technology, topographic maps, Pro arcGis software and laser scanning 
liDar were used. 



edward kopówka 
muzeum Walki i męczeństwa w Treblince

Wolontariusze akcji Znaku Pokuty 
w muzeum Walki i męczeństwa w treblince

akcja Znaku Pokuty/służba dla Pokoju (dalej aZP) 
– aktion sühnezeichen/ Friedensdienste (asF)

akcja Znaku Pokuty została założona przez niemieckich protestantów 
jako reakcja na postawę kościoła ewangelickiego w czasach nazistowskich. 
W 1958 roku na synodzie kościoła ewangelickiego niemiec, z inicjatywy 
jego prezesa – lothara kreyssiga – odczytano wezwanie do „akcji Znaku 
Pokuty”, będące radykalną reakcją na zobojętnienie części niemieckiego 
społeczeństwa wobec krzywd wyrządzonych przez niemieckich nazistów 
innym narodom. W odezwie założycielskiej zapisano: „my niemcy roz-
poczęliśmy ii wojnę światową i winni jesteśmy przez to bardziej niż inni 
niezmierzonego cierpienia ludzkości. […] Ci z nas jeszcze żyjących, którzy 
tego nie chcieli, nie uczynili też nic, aby temu zapobiec”1. kreyssig wzywał 
swoich współobywateli do pokuty i aktywnego zadośćuczynienia, w pierw-
szym rzędzie skierowanego do Polski, izraela i Zsrr. rozwój organizacji 
pozwolił na wysyłanie wolontariuszy także do innych krajów, które ucier-
piały w wyniku ii wojny światowej: belgii, Francji, Holandii, norwegii, 
Wielkiej brytanii, Czech, a wskutek rozpadu Zsrr także na Ukrainę i bia-
łoruś. Wolontariusze aZP podjęli pracę również w tych krajach, których 
wojna bezpośrednio nie dotknęła, ale gdzie jeszcze żyją ofiary tamtych cza-
sów – poza wspomnianym już izraelem, także w Usa.

aZP została powołana do życia jako inicjatywa ogólnoniemiecka. 
Podział państwa uniemożliwiał jednak wspólną pracę, co doprowadziło do 
powstania dwóch organizacji – w nrD i w rFn. obywatele obydwu państw 
niemieckich pragnęli pomagać w budowie akademii społecznej w rotter-
damie. Wolontariuszom z niemieckiej republiki Demokratycznej władze 
nie pozwoliły na wyjazd, ponieważ cele akcji Znaku Pokuty okazały się 
sprzeczne z oficjalną doktryną państwową. szybko okazało się więc, że dla 

1. http://www.asf.org.pl/
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akcji w nrD trzeba znaleźć inne formy pracy. Pojawiła się idea tzw. obo-
zów letnich2, czyli dwu- lub trzytygodniowych spotkań, podczas których 
uczestnicy pochodzący z różnych krajów wspólnie mieszkali i pracowali. 
sytuacja polityczna w znaczący sposób wpływała na rozwój tych spotkań. 
W okresie początkowym obozy letnie w nrD mogły się odbywać jedynie 
przy instytucjach kościelnych, ponieważ akcji Znaku Pokuty nie wolno 
było uczestniczyć w projektach publicznych lub komunalnych ani pracować 
w miejscach pamięci. Zakaz uzasadniano propagandowym antyfaszyzmem 
nrD, które nie poczuwało się do winy za zbrodnie narodowego socjalizmu, 
przerzucając cały ciężar odpowiedzialności na republikę Federalną. Choć 
oficjalnie niemożliwe było organizowanie spotkań w tzw. braterskich kra-
jach socjalistycznych, znajdowano możliwości pracy w małych, nieoficjal-
nych zespołach roboczych. i tak w latach 1965–1966 grupy wolontariuszy 
akcji Znaku Pokuty mogły pojechać do znajdujących się na terenie Polski 
byłych obozów koncentracyjnych auschwitz, majdanek, stutthof, Groß-
-rosen oraz do lidic i Teresina w Czechosłowacji. W 1967 i 1968 r. rząd nrD 
– mimo wielu oficjalnych zaproszeń z różnych miejsc pamięci – nie dopu-
ścił do powtórzenia spotkań letnich w Polsce i Czechosłowacji, odmawiając 
swoim obywatelom wydania paszportów. Zniesienie obowiązku wizowego 
między nrD a Polską i Czechosłowacją w 1972 roku bardzo ułatwiło pra-
cę akcji. mimo że spotkania letnie nadal mogły być prowadzone i przygo-
towywane tylko nieoficjalnie, wymiana funkcjonowała w obu kierunkach. 
razem z polskimi, czeskimi i słowackimi wolontariuszami udało się prze-
prowadzić spotkania letnie we wszystkich trzech krajach. W 1979 roku po 
raz pierwszy pojawiła się możliwość pracy w miejscu pamięci3 na terenie 
nrD, w buchenwaldzie.

W rFn rozwinął się długoterminowy wolontariat, którego uczestnicy 
pracowali kilka lub kilkanaście miesięcy w projektach, początkowo zwią-
zanych z odbudową zniszczeń wojennych, a od połowy lat sześćdziesiątych 
także w instytucjach socjalnych i projektach pokojowych. ochotnicy opie-
kowali się ocalałymi z Zagłady, osobami upośledzonymi fizycznie i umy-
słowo, a z czasem uchodźcami. Pracowali także społecznie w miejscach 

2. autor zamiast określenia „obóz letni”, które jest dosłownym tłumaczeniem nie-
mieckiego słowa „sommerlager” używa polskiego określenia „spotkanie”. słowo „sommer-
lager” historycznie było używane na określenie tymczasowych obozów dla jeńców radziec-
kich, m.in. w suchożebrach i woli suchożebrskiej koło siedlce. (Patrz: edward kopówka, 
Stalag 366 Siedlce, siedlce 2004). W języku polskim dochodzi do niezręczności słownej – 
„obóz letni w byłym obozie”

3. na określenie byłego hitlerowskiego obozu używa się określenia „Gedenkstätte” co 
dosłownie tłumaczy się na „miejsce pamięci”. W Polsce w okresie Prl-u byłe niemieckie 
obozy nazywano „muzeami martyrologicznymi”. Po wprowadzeniu demokracji zaczęto 
nazywać je „miejscami pamięci”, podkreślając w ten sposób ich wieloaspektowość z mar-
tyrologią jako głównym wątkiem. 
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pamięci. W 1986 roku otwarto międzynarodowy Dom spotkań młodzie-
ży w oświęcimiu, zbudowany z inicjatywy akcji Znaku Pokuty – służby 
dla Pokoju (od 1972 r. nazwa organizacji zachodniej została rozszerzona 
o sformułowanie „służba dla Pokoju”). W swojej specyficznej pracy w miej-
scach pamięci akcja dała pierwsze, przełomowe pedagogiczne impulsy dla 
historycznego kształcenia młodzieży poprzez bezpośredni kontakt z oca-
lałymi z ludobójstwa, ich rodzinami i dziećmi. Zadawanie pytań i uczenie 
się poprzez osobisty kontakt i niesioną pomoc to centralny element służ-
by wolontariuszy w ramach aZP. obecnie wolontariusze pracują w izraelu, 
Polsce, republice Czeskiej, rosji, białorusi, bośni, norwegii, Holandii, bel-
gii, Francji, Wielkiej brytanii i w Usa. Zjednoczenie obydwu państw nie-
mieckich w 1991 roku umożliwiło również połączenie obydwu organiza-
cji, działających obecnie pod nazwą aktion sühnezeichen Friedensdienste 
(akcja Znaku Pokuty – służby dla Pokoju)4.

Wolontariusze akcji Znaku Pokuty w muzeum Walki 
i męczeństwa w treblince

Pomysł przyjazdu wolontariuszy aZP do mWim w Treblince zrodził się 
u prof. rex rexheusera, pierwszego dyrektora nowopowstałego niemiec-
kiego instytutu Historycznego w Warszawie. Przekonał do tej idei zarówno 
mnie (od 1996 r. pełnię funkcję kierownika mWim w Treblince), jak i wła-
dze aZP5. W ramach przygotowań otrzymałem w maju i czerwcu 1998 r. 
stypendium Goethe institut w berlinie. W 1998 r. spotkałem się w Warsza-
wie i berlinie z Thomasem Heldem, który był odpowiedzialny za organi-
zację międzynarodowych spotkań letnich. W kwietniu 1999 r. przyjechał 
do muzeum okręgowego6 w siedlcach stefan mayer7, przedstawiciel aZP 
w Polsce. Przedstawił specyfikę spotkań aZP i chciał, by przyjazd młodzie-
ży niemieckiej do Polski, obok pracy, miał też wartości poznawcze8. 

na początku sierpnia 1999 r. przyjechało do muzeum 11 wolontariuszy, 
w tym 9 niemców, rosjanin i białorusin. nie zgłosił się żaden Polak, choć 
wcześniej były składane takie deklaracje. W tym czasie akcja werbunkowa 

4. http://asf.hekko.pl/articles.php?article_id=4 (dostęp: 23 lipca 2015)
5. Jak mi wiadomo od pana Tadeusza kiryluka, który pracuje w mWim w Treblince od 

1964r., „pokutnicy”, jak potocznie określano wolontariuszy aZP, zjawili się dużo wcześniej 
w tym miejscu. nikt jednak nie podjął z nimi współpracy.

6. muzeum okręgowe w siedlcach od 2000 r. zmieniło nazwę na muzeum regionalne.
7. W tym czasie był studentem Uniwersytetu w Toruniu. odbył zastępczą służbę woj-

skową, pracując jako wolontariusz w domu opieki nad osobami starszymi w Gdańsku. 
mówił płynie po polsku.

8. m. lipińska, Czynimy „znaki pokuty”, „nowe echo mazowsza i Podlasia”, nr 15, z dn. 
16 kwietnia 1999 r.
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wolontariuszy odbywała się w ten sposób, że zgłaszający się mógł zapro-
ponować miejsce swojego wyjazdu, ale organizator zastrzegał sobie osta-
teczną decyzję, gdzie go skieruje, chciał bowiem, by grupy były międzyna-
rodowe. Polacy wtedy bardzo chcieli wyjeżdżać za granicę. Praca w kraju 
nie była dla nich „atrakcyjna”, choć akcja pokrywała koszt wyżywienia 
i pobytu. Dojazd odbywał się na koszt uczestnika. W Polsce w tym czasie 
nastąpił odwrót od prac społecznych, które kojarzone były z tzw. czynami 
społecznymi, zalecanymi przez władze komunistyczne. Co ciekawe, pol-
scy ewentualni przyszli uczestnicy spotkania dzwonili do dyrekcji szkoły 
w Wólce okrąglik9 i wypytywali, czy jest basen i po co organizatorzy napi-
sali im, żeby zabrali ze sobą „wyposażenie biwakowe”. Po otrzymaniu rze-
telnych informacji, nikt z dzwoniących się nie zjawił. kierowniczką grupy 
była imke Hansen10, ówczesna studentka Wydziału Historii na Uniwersy-
tecie w Hamburgu. mówiła płynnie po polsku. Prywatnie była córką pasto-
ra, co wywoływało zainteresowanie w katolickim społeczeństwie. W soko-
łowskiej „Gazecie Powiatowej” udzieliła obszernego wywiadu, informując 
czytelników o aZP. Przytoczę tylko dwa, według mnie, najważniejsze frag-
menty tej rozmowy:

„– Czy praca w akcji to forma swego rodzaju zadośćuczynienia, żalu za 
popełnione grzechy, przecież nie Twojego pokolenia, bo jesteś za młoda?

– Tak, to nie są moje grzechy i mojego pokolenia, ale jako naród nie-
miecki chcemy pokazać, że bliżej nam teraz do przyjaźni i współpracy mię-
dzy narodami, zwłaszcza tymi, które w czasie wydarzeń ii wojny świato-
wej w różny sposób na tym ucierpiały. nie chcemy, aby w przyszłości wojny 
ponownie wybuchły i okropności wojenne się powtórzyły, nie tylko w euro-
pie, ale na całym świecie. Porządkując tereny obozów koncentracyjnych 
bardziej uświadamiamy sobie ogrom wielkich tragedii, jakie się tutaj wyda-
rzyły przed kilkudziesięcioma laty. […]

– Dlaczego to robisz?
– To chyba najtrudniejsze pytanie. Znam historię ii wojny światowej. 

był nazizm. Zginęło wiele milionów ludzi. młode pokolenie niemców 
naprawdę chce zrobić wszystko, aby te okropności się już nigdy nie powtó-
rzyły. myślę, że wykonuję bardzo ważną pracę, a przy okazji poznaję inne 
narodowości, inne kultury. Dzięki moim wcześniejszym pobytom w Pol-
sce poznałam język polski. studiuję historię europy Wschodniej. obecność 
tutaj przydaje mi się później w czasie nauki. lepiej rozumiem i poznaję pro-
blematykę polską, chociaż uczelnia nie wymaga tego ode mnie, robię to 

9. obecnie szkoła już nie funkcjonuje, dzieci dowożone są do szkoły w kosowie lac-
kim, a budynek wystawiony jest na sprzedaż

10. Po maturze pracowała półtora roku w Domu Pomocy społecznej w krakowie, gdzie 
opiekowała się dziećmi i młodzieżą mającą trudną sytuację socjalną.



164 Edward Kopówka

z własnej woli, co osobiście pomaga w pełniejszym rozumieniu niektórych 
złożonych problemów Polaków. Cały rok się uczę, za to praca fizyczna pod-
czas wakacji jest dla mnie świetnym odprężeniem”11 

Już sam przyjazd do Wólki okrąglik był wyzwaniem. nieznający języka 
i polskich realiów ludzie zderzyli się z rzeczywistością. najstarszy uczest-
nik, czterdziestoletni doktor matematyki Uniwersytetu w Permie w rosji 
zanim dotarł do Wólki przejechał 5000 km. najdrożej kosztował go jednak 
odcinek trasy, jaki musiał pokonać z kosowa lackiego do szkoły w Wólce, 
ok. 5 km. Zapłacił za to taksówkarzowi 10 UsD, gdy za podróż z Permu do 
siedlec – 22 UsD. inny uczestnik przyjechał do miejscowości małkinia i tu, 
wsiadając do taksówki, powiedział kierowcy, że ma tylko 20 zł polskich. 
Taksówkarz po przejechaniu kilku kilometrów i „wybiciu 20 zł na liczni-
ku” wysadził pasażera. było po godz. 21. nie wiedząc, gdzie dalej iść, mło-
dy Ukrainiec przespał noc pod drzewem przy rozstaju dróg do muzeum.

Wolontariusze swoją bazę noclegową mieli w szkole Podstawowej 
w Wólce okrąglik, 3 km od muzeum. sami przygotowywali sobie posiłki. 
największym ich problemem było gotowanie na kuchni węglowej. nauka 
właściwej obsługi takiej kuchni zajęła im kilka dni12. spali na szkolnych 
materacach w niewielkiej sali gimnastycznej i salach lekcyjnych we wła-
snych śpiworach.

W trakcie swojego pobyt wolontariusze realizowali następujący 
program:

1.	 seminarium
Cała grupa obowiązkowo zbierała się w wyznaczonym miejscu i słucha-

ła wykładów. Prelegentami były zazwyczaj osoby studiujące historię lub 
politologię, a tematem nazizm i okres ii wojny światowej. Do tej części nale-
ży zaliczyć oprowadzenie grupy po terenie muzeum i zapoznanie z funk-
cjonowaniem obozów i rodzajem prac, które będą wykonywane. Doko-
nałem tego osobiście. Zapoznanie z terenem i historią miejsca, jakim jest 
Treblinka, stało się stałym punktem programu pobytu wszystkich następ-
nych grup.

2.	 Czas indywidualnego pogłębiania wiedzy
Wolontariusze przywozili publikacje dotyczące obozu Zagłady w Tre-

blince i tematyki Holocaustu, czytali je i wymieniali się nawzajem. Czas 
przeznaczony na te dwa punkty wynosił ok. 4 godz. dziennie.

3.	 Praca fizyczna na terenach poobozowych
Wolontariusze wykonywali prace proste, choć ciężkie. odkopali czę-

ściowo zasypany bunkier dla więźniów na terenie karnego obozu Pracy 
i wyrywali chwasty na zbiorowych mogiłach w obozie Zagłady. Czas ich 

11. r. Domański, Posprzątać obóz, „Gazeta Powiatowa”, nr 241, z dn. 22 sierpnia 1999 r.
12. b. nowotniak, Znaki pokuty, „Tygodnik siedlecki”, nr 38, z dn. 19 września 1999 r.
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pracy wynosił 4 godz. dziennie od poniedziałku do piątku. Ze względu na 
panujące upały, czas rozpoczęcia pracy wyznaczał kierownik grupy.

4.	 Zwiedzanie kraju
soboty i niedziele przeznaczone były na odpoczynek i zwiedzanie kra-

ju. Ze względu na ograniczony czas i możliwości, grupa zwiedziła tylko 
Warszawę i białowieżę.

5.	 Czas wolny
W czasie wolnym prawie codziennie odbywały się mecze piłki siatko-

wej na miejscowym boisku. imke Hansen dbała przy tym, by nie było naro-
dowych drużyn. Do grupy przyłączyła się miejscowa młodzież polska oraz 
dwóch Francuzów arabsko-polskiego pochodzenia. Dla graczy najwięk-
szym problemem, który zajmował dużo czasu, było podawanie wyników 
w języku niemieckim, polskim, angielskim, francuskim i rosyjskim.

należy również dodać, że ze względu na spadek kursu euro w Polsce, 
wolontariusze musieli bardzo oszczędzać. Z pomocą przyszło im kilka 
firm branży spożywczej, dostarczając bezpłatnie produkty oraz sponso-
rując pobyt na basenie w sokołowie Podlaskim. Częś grupy wzięła udział 
w niedzielnej mszy świętej w miejscowej kaplicy katolickiej w Wólce okrą-
glik. Po recytacji w języku polskim, zaśpiewali psalmy w języku niemiec-
kim i hebrajskim. Po mszy kilka osób zgłosiło do księdza proboszcza swój 
sprzeciw wobec „tych nowinek”. Ze względu na złą komunikację, a właści-
wie jej brak w tym czasie, wolontariusze mieli do dyspozycji swój własny 
samochód typu „bus”, którym przyjeżdżali do muzeum, nim też jeździli na 
wycieczki.

kolejne spotkanie aZP w Treblince miało miejsce od 21 lipca do 4 sierp-
nia 2001 r. Wolontariusze zamieszkali w szkole Podstawowej w Wólce 
okrąglik, dzięki uprzejmości dyrektor Jadwigi Truskolaski. Przyjechało 
siedmioro niemców i małżeństwo w średnim wieku z kanady. swój udział 
zapowiedział też jeden Czech i Polak. kierownikami grupy byli: Patrick 
munkel, który zajmował się finansami i ben schaffer – sprawy organizacyj-
ne13. Ten ostatni tak uzasadnił swój przyjazd: „W Polsce spotykamy ludzi, 
poznajemy ich kulturę, oglądamy jak wygląda ich tu życie. oczywiście naj-
ważniejszą sprawą jest praca na ternie muzeum Walki i męczeństwa w Tre-
blince. Porządkujemy płyty kamienne i krzyże w polskim obozie. Praca ta 
trwa około 6 godzin codziennie. Prowadzone są także seminaria na temat 
Treblinki szczególnie, ale i na tematy okupacji, historii Polski. mowa na nich 
również o obecnych stosunkach polsko-niemieckich, o tym, jak dziś wyglą-
da współpraca obu krajów. byliśmy na wycieczce w siedlcach (w muzeum 

13. ben schaffer odbywał wówczas zastępczą służbę wojskową, która trwała 18 miesię-
cy, pracując w międzynarodowym Domu spotkań młodzieży w oświęcimiu, w niedługim 
czasie po tym ożenił się z jedną z wolontariuszek.
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regionalnym, w cerkwi, w archiwum). Pojechaliśmy też do Warszawy, 
zwiedziliśmy cmentarz żydowski, dawne getto i starówkę. oprócz tego jeź-
dzimy do sokołowa Podlaskiego na basen”14.

Pewne zaciekawienie wywołała kanadyjska para. Zapytani o powód 
przyjazdu odpowiedzieli dziennikarce następująco: „natrafiłem w interne-
cie na akcję – mówi reinhard Hinz. – Zobaczyłem, ze jest to obóz letni. 
Chcieliśmy w inny sposób niż zwykle spędzić wakacje. Ta akcja jest wpraw-
dzie dla młodych ludzi, ale odpisano nam z berlina, że wiek nie jest pro-
blemem. Wybraliśmy Polskę, chociaż równie dobrze mogliśmy pojechać 
na litwę albo na Ukrainę. Wszystko dlatego, że ja już od kilku lat próbu-
ję nauczyć się języka polskiego. niestety w grupie tylko dwie osoby znają 
język polski. moim zdaniem obóz powinien być dwujęzyczny. – Dlaczego 
wzięliśmy z mężem udział w akcji? – zastanawia się Helena Hinz – myślę, 
że ten problem z obozami nie jest jeszcze u nas wystarczająco znany. To 
nie dotyczy tylko niemców, ja też czuję się tym poruszona i nie tylko dlate-
go, że mój mąż jest niemcem, ale dlatego, że również należę do tego świa-
ta. Uważam, ze musimy coś zrobić i uświadomić sobie tę tragedię, by coś 
takiego nigdy więcej się nie powtórzyło. Jako dyrektor międzynarodowej 
szkoły chciałam przyłączyć się do aZP/ sdP, chciałam współdziałać. Ta 
akcja pokazuje, ze zło jest nie tylko w książkach, ale że także wydarzyło się 
naprawdę. od września chciałbym coś przedsięwziąć w celu uświadomienia 
moim uczniom, że coś takiego jak obozy zagłady istniały”15.

26 lipca 2001 roku zostało zorganizowane spotkanie grupy wolontariu-
szy z dziennikarzami i młodzieżą polską w muzeum regionalnym w sie-
dlcach. młodzi niemcy odpowiadali na różne pytania. najbardziej utkwiła 
wszystkim odpowiedź anny, studentki pedagogiki z Hamburga. na pyta-
nie: „Co Was skłoniło, aby przyjechać do Treblinki? Wielu waszych roda-
ków opala się teraz na hiszpańskiej lub włoskiej plaży?”. odpowiedziała: 
„bardzo trudno jest zmierzyć się z przeszłością swojego narodu, nawet gdy 
minęło ponad 60 lat. niełatwo, bo jest to historia pełna nieludzkiego okru-
cieństwa… okrucieństwa, które było lub mogło być udziałem osób nam bli-
skich. Wiem, że mój dziadek w czasie ii wojny światowej był żołnierzem. 
Walczył na Wschodzie. nie opowiada o tamtych latach. milczy. ogrom-
nie trudno jest mi zadawać mu pytania… – mówi szczerze anna. – Historię 
należy przyjmować obiektywnie, nie można negować czy też odrzucać udo-
wodnionych faktów. Tylko taką drogą można zmienić świadomość narodu… 
Tylko w taki sposób można stać się lepszym – mówili młodzi niemcy”16.

14. k. bukowicka, Znaki Pokuty, „Gazeta Powiatowa”, nr 16, z dn. 19 sierpnia 2001 r.
15. Tamże
16. b. luczewska-matejek, Nigdy więcej, „Tygodnik siedlecki”, nr 31, z dn. 5 sierpnia 

2001 r.
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Tego dnia wolontariusze odwiedzili też archiwum Państwowe w sie-
dlcach, gdzie przez kilka godzin zapoznawali się z oryginalnymi afisza-
mi okupacyjnymi z powiatu siedleckiego i sokołowskiego. Trudno im było 
uwierzyć, że tak dużo rzeczy było zabronione Polakom i Żydom. Grupa ta 
spotkała się z byłymi więźniami: Jerzym Chronowskim (auschwitz), wiel-
kim orędownikiem pracy aZP na terenie Polski, Zdzisławem Jasko (sach-
senchausen), wówczas prezesem Fundacji ojca maksymiliana kolbe oraz 
samuelem Willenbergiem (Treblinka ii).

Warunki, jakie mieli wolontariusze nie zachęcały zbytnio do przyjaz-
dów. osoby, które się zdecydowały na pracę w Treblince, robiły to świado-
mie i z przekonania. W centrali aZP w berlinie otwarcie mówiono młodym 
ludziom, jakie są warunki na miejscu.

kolejna grupa przyjechała do muzeum dopiero w 2005 roku. było to 
siedmioro niemców i jedna Polka, anna Witkowicz, wówczas student-
ka iii roku germanistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pobyt w grupie 
miał poprawić jej znajomość języka niemieckiego. Pełniła rolę tłumaczki 
oraz, jak sama przyznała, przygotowywała się do pisania pracy magister-
skiej o powieściach z okresu narodowego socjalizmu w niemczech. Ten 
wyjazd miał jej pomóc w lepszym poznaniu zagadnień związanych z okre-
sem ii wojny światowej. kierownikami grupy byli: Jamila martin i Janek 
lassau17. W grupie była m.in. isolde Gesh, nauczycielka historii. Jej rodzi-
ce przed 1945 r. mieszkali na terenach, które obecnie należą do Polski. 
na pytanie: „Po co tu przyjechałaś?” – odpowiedziała: „Chcę uczyć moich 
uczniów nie tylko na podstawie wiedzy teoretycznej z książek, ale także na 
podstawie własnych doświadczeń”18. W grupie przebywała też osoba bez-
robotna od dłuższego już czasu. Jej zalecił wyjazd „na wolontariat” Urząd 
Pracy. Z kolei martin Gniatezyk, choć urodził się w szczecinie, to od 17 lat 
mieszkał pod Hannoverem. on pobyt w Polsce traktował jako przygotowa-
nie do rocznego wyjazdu na Ukrainę. miał tam, jako wolontariusz, opieko-
wać się starszymi osobami ze związku skupiającego przymusowych robot-
ników z czasów ii wojny.

W dniach od 7 do 21 sierpnia 2006 r. przebywała na obozie kolej-
na dziesięcioosobowa grupa: 7 niemców, Czech, Ukrainka, Polak. Grupa 
zamieszkała w internacie Zespołu szkól im. s. staszica w małkini. Warun-
ki lokalowe były dobre, dwuosobowe pokoje z łóżkami, toalety, sala jadalna 
i konferencyjna, bliskość rzeki bug, miejsce wydzielone na ognisko, stół do 
ping-ponga. ale i tym razem przyjazd do miejsca zakwaterowania okazał 
się dla młodego niemca wyzwaniem. Jeszcze w niemczech polecono mu 

17. W tym czasie był wolontariuszem w Żydowskim instytucie Historycznym i zajmo-
wał się niemiecką korespondencją w okresie okupacji.

18. b. Gontarz, Tak poznają przeszłość, „Życie sokołowa”, nr 175, z dn. 29 lipca 2005 r.
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trasę dojazdu do małkini przez Warszawę i Tłuszcz. sama nazwa „Tłuszcz” 
była dla wolontariusza nie do wypowiedzenia. a gdy już dotarł do małkini 
w późnych godzinach nocnych, ogarnął go lęk. Ujrzał na peronie stary, zde-
wastowany, drewniany dworzec z powybijanymi szybami i stosami śmieci 
w środku. Gdy rozejrzał się wokoło, zobaczył jedynie szybko oddalających 
się kilkunastu podróżnych, którzy z nim wysiedli. Wyszedł więc na główną 
ulicę i szedł jej środkiem z nadzieją, że kogoś spotka. na szczęście zauwa-
żył go patrol policji mający nocny dyżur. Policjanci nie mogli się co prawda 
porozumieć z nim, ale wolontariusz wręczył im kartkę z adresem interna-
tu, do którego miał się zgłosić. Funkcjonariusze przywieźli go pod wskaza-
ny adres, za co był im bardzo wdzięczny. kierowniczkami grupy były ani-
ja Fritz19, absolwentka muzeologii Uniwersytetu w lipsku, która pełniła też 
rolę tłumaczki i karolina reinhard20. Jedyny Polak w grupie, Józef Pawicki, 
wówczas student elektroniki na Uniwersytecie Łódzkim, powiedział krót-
ko: „mało wiem o historii tego obozu. Przyjeżdżając do Treblinki chciałem 
poszerzyć swoją wiedzy z historii i nawiązać nowe kontakty”21. Ukrainka, 
Tania Czepurko była studentką germanistki i pochodziła z krymu, nato-
miast Czech adam Hamr był studentem elektrotechniki z Pragi. młodzi 
niemcy byli studentami politologii (z uwzględnieniem pokoju i konfliktów 
międzynarodowych), historii, historii sztuki, antropologii kultury.

W sierpniu 2007 r. przyjechała kolejna grupa, liczyła 10 osób: 8 niem-
ców, Ukrainka i Polka. kierowniczkami były: mona bleier, wolontariusz-
ka Fundacji Polsko-niemieckie Pojednanie i Doerte krueckels – student-
ka slawistyki z kilonii. W grupie niemieckiej dominowali studenci prawa, 
slawistyki, socjologii. była również pedagog pracująca z dziećmi niepełno-
sprawnymi oraz nauczycielka, ucząca jednocześnie historii, filozofii i języ-
ka niemieckiego. Ukrainka z kijowa to studentka językoznawstwa, która 
uczyła się również języka niemieckiego. Polka ilona Cuch to studentka ger-
manistyki studium Językowego w siedlcach. Grupa mieszkała w ośrodku 
wczasowym w broku nad bugiem, mając do dyspozycji dwa domki z peł-
nym wyposażeniem. W czasie wolnym wolontariuszki zwiedziły Warsza-
wę, białystok i Puszczę białowieską22.

15 sierpnia 2008 r. przejechała na cały dzień do mWim w Treblince 

19. była wówczas wolontariuszką w Żydowskim instytucie Historycznym w War-
szawie i miała nadzieję, że po zdobyciu doświadczenia w Polsce znajdzie pracę w swoim 
zawodzie.

20. Przed przyjazdem do Polski była wolontariuszka w muzeum w Turyngii. Po przy-
jeździe do niemiec miała studiować filozofię, politologię i historię sztuki w Tubingen

21. b. Gontarz, Tak poznają przeszłość, „Życie sokołowa”, nr 192, z dn. 18 sierpnia 2006 r.
22. m. Dylewski, Poznały Treblinkę z drugiej strony, „Tygodnik ostrołęcki”, nr 34, z dn. 

21 sierpnia 2007 r., b. Gontarz, Międzynarodowa grupa na nietypowej lekcji historii, „Życie 
sokołowa”, nr 191, z dn.17 sierpnia 2007 r.
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grupa wolontariuszy aZP, która pracowała przy porządkowaniu spalonego 
budynku szkoły dla niewiadomych w laskach k. Warszawy. Grupę oprowa-
dziłem po terenach poobozowych. W drugiej części spotkania wolontariu-
sze zadawali pytania związane z funkcjonowaniem muzeum i dzielili się 
pierwszymi wrażeniami z Polski23.

kolejne spotkanie miało miejsce w dniach od 20 do 31 lipca 2009 r. Przy-
jechało 9 wolontariuszek: 7 niemek, Polka i białorusinka. kierowniczka-
mi grupy były: stefanie seifert i agata Warchoł, absolwentka germanistyki 
Uniwersytetu Warszawskiego, która pełniła również rolę tłumaczki. Praca 
grupy polegała na czyszczeniu obiektów, w tym tablic informacyjnych na 
terenie obozu Zagłady, pomnika w miejscu straceń i bunkra, a także pie-
leniu chwastów i sprzątaniu. Poza pracami fizycznymi uczestniczki tłuma-
czyły również stronę internetową muzeum na język niemiecki. Prowadziły 
dyskusje na temat kobiet w narodowym socjalizmie i ich roli, począwszy od 
okresu Trzeciej rzeszy, a kończąc na czasach współczesnych. Codziennie 
o godz. 12.00 przerywały pracę, żeby w ciszy i skupieniu oddać się refleksji 
oraz nawiązać symboliczną łączność z wolontariuszami asF z innych kra-
jów, którzy również pracowali na rzecz pokoju i pojednania. Wolontariusz-
ki odwiedziły Warszawę, gdzie m.in. wzięły udział w seminarium zorga-
nizowanym przez Dom spotkań z Historią, poświęconym sytuacji kobiet 
w getcie warszawskim. Ponadto, zwiedzając muzeum rolnictwa w Ciecha-
nowcu, miały okazję poznać zwyczaje i kulturę polskiej wsi oraz mogły 
podziwiać nadbużańską przyrodę podczas spływu kajakowego na rzece 
bug. W trakcie swojego pobytu anke multurs, sonia richter, Theresa bach-
man i stefanie seifert udzieliły wywiadu agnieszce Janiszewskiej, redak-
torce naczelnej „kultury siedleckiej” i działaczce feministycznej. Wybra-
łem dwa fragmenty tej rozmowy:

agnieszka Janiszewska: „skąd pomysł, aby temat narodowego socjali-
zmu poruszyć w kontekście kobiet?”

stefanie seifert: „asF organizuje co roku od kilkunastu do kilkudziesię-
ciu spotkań i stało się tradycją, że część z nich jest organizowana w gronie 
kobiet. bardzo ważne w naszym spotkaniu jest to, że to właśnie kobiety zaj-
mują się tym tematem. każda z nas jest inna, posiadamy różną wiedzę. są 
tu historyczki, ale również kobiety, które dopiero zaczynają interesować się 
tą tematyką, mamy różne spojrzenia na ten temat. Dla nas to jest wspania-
ła okazja, aby w gronie kobiet rozmawiać o kobietach wobec totalitaryzmu”.

agnieszka Janiszewska: „na zakończenie chciałabym zapytać, czy jest 
coś istotnego, co wyniosłyście z uczestnictwa w tym obozie?”

23. Więcej informacji patrz: a. abramowicz, Znaki Pokuty, „Tygodnik siedlecki”, nr 36 
z dn. 7 września 2008 r.
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anke multrus: „Dla mnie ważna jest praca na terenie byłych obozów. 
Pomagamy, sprzątamy, wykonujemy konkretną fizyczną pracę”.

sonia richter: „Dla mnie bardzo ważnym wydarzeniem i wielkim przeży-
ciem było bezpośrednie spotkanie z grupą izraelską. Gdy zbliżyła się do mnie 
grupa izraelczyków, jako niemka miałam bardzo mieszane uczucia. kilka 
osób podeszło do nas i zapytało skąd jesteśmy. odpowiedziałam, że więk-
szość z nas pochodzi z niemiec. Według mnie jest to bardzo ważne, że te 
osoby miały okazję zobaczyć i usłyszeć, że niemcy pamiętają, co się stało 
podczas ii wojny światowej. nie jesteśmy w stanie zrobić tutaj zbyt wiele, 
ale chciałyśmy dać świadectwo, że pamiętamy o tym co się tutaj wydarzyło. 
Żydzi z izraela byli bardzo poruszeni faktem, że tu jesteśmy i pracujemy.

bardzo ważną kwestią, którą poruszyłyśmy podczas seminariów było 
zagadnienie, co – jako kobieta – można było zrobić w czasach narodowe-
go socjalizmu. Czy faktycznie w tym czasie nie było żadnego innego wyj-
ścia, niż wejść w system i współpracować, czy też była możliwość pójść inną 
drogą i nie wspierać tej machiny. Przerażający jest przykład kobiet, które 
w pewnym momencie stały się strażniczkami w obozach i w bardzo szyb-
kim tempie ze zwyczajnych kobiet zamieniły się w bezwzględne i okrutne 
w stosunku do więźniarek”.

Theresa bachmann: „niezależnie od wyników naszej pracy, bardzo waż-
ne jest dla mnie samo współdziałanie i pracowanie nad tym tematem, wła-
śnie w kobiecym gronie”24.

niektóre wolontariuszki zastrzegły sobie niepodawanie do publicznej 
wiadomości ich nazwisk. Taka sytuacja pojawiła się po raz pierwszy. swoją 
wizytę w Treblince zakończyły pożegnalnym spacerem po terenie obozu 
Zagłady oraz karnego obozu Pracy, połączonym z osobistą refleksją.

należy dodać, że do 2007 r. grupami wolontariuszy zajmowałem się 
osobiście, od tego czasu obowiązki te przejęła anna Wierzbicka, asystent 
muzealny. największym problemem był brak bazy noclegowej w pobliżu 
muzeum. Przez kilka lat nieczynny był most na bugu w małkini, co bar-
dzo utrudniało dojazd do muzeum i do najlepszej w okolicy bazy nocle-
gowo-usługowej. W związku z trudnościami komunikacyjnymi, już sam 
przyjazd do miejsca pamięci w Treblince zyskał miano „pielgrzymowania”. 
W 2011 r. wybudowano nowy most na bugu w małkini, a w 2015 r. nową dro-
gę małkinia – kosów lacki, co znacznie ułatwiło dostęp do muzeum. Przy-
było też dużo nowych ofert noclegowych, w tym gospodarstw agrotury-
stycznych, niestety, po 2009 r. nie było już zainteresowania wolontariuszy 
naszym muzeum. Z tego co mi wiadomo, po roku tym znacznie ograniczono 

24. a. Janiszewska, Narodowy socjalizm i kobieta, „kultura siedlecka”, nr 8 (18), sier-
pień 2009 r. [miesięcznik].
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działalność aZP w Polsce, koncentrując się na ośrodkach, w których praco-
wano od lat, tj. do muzeum auschwitz, majdanek, stutthof.

Cele przyjazdów uczestników tych spotkań do Treblinki, które okre-
ślam na podstawie rozmów z nimi i własnych obserwacji, to: dla Pola-
ków, Ukraińców i rosjan – nauka języka niemieckiego, pogłębienie wie-
dzy o historii ii wojny światowej, poznanie nowych ludzi, dodatkowo dla 
obcokrajowców poznanie Polski. Dla niemców, Czechów i kanadyjczyków 
– poznanie współczesnej Polski i Polaków, zapoznanie się z polityką nazi-
stów względem Żydów i Polaków w okresie ii wojny, pogłębienie wiedzy 
o historii Zagłady Żydów na przykładzie Treblinki, zdobycie doświadczenia 
w kontaktach z ludźmi w obcym kraju.

Wy k a z l iczbow y wolon ta r iusz y a ZP/ sdP, 
k tór z y pr acowa li w m Wim w Tr eblince

Rok
narodowość

niemcy Polacy białorusini Ukraińcy rosjanie Czesi kanadyjczycy
1999 9 — 1 — 1 — —
2001 7 — — — — — 2
2005 7 1 — — — — —
2006 7 1 — 1 — 1 —
2007 8 1 — 1 — — —
2009 7 1 1 — — — —

razem 45 4 2 2 1 1 2
ogółem 57

ogółem 57 osób, w tym studentów – 46, nauczycieli i osób pokrewnych 
zawodów – 4, licealistów – 4, innych – 3.
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summary

Volunteers of action reconciliation 
service for Peace in the museum of 
Fight and martyrdom in Treblinka 

action reconciliation service for Peace was founded by the representati-
ves of the German Protestant Church as a reaction to the attitude of the 
evangelical Church during the time of nazism. However, the partition of 
Germany unabled the cooperation which resulted in creating two organi-
sations, one in the east Germany and the other in the West Germany. The 
action started its work in 1959 in the netherlands. Citizens of the two Ger-
man states wanted to help to build the social academy in rotterdam. Vo-
lunteers from the German Democratic republic were not allowed to leave 
their country, since the objectives of the action turned out to be contrary to 
the official state doctrine. an idea came up of the so-called summer camps, 
two- or three-week meetings, during which participants from different co-
untries would live and work together. The development of the meetings 
was considerably influenced by political situation. although officially it was 
not allowed to organize meetings in the socialist states people would find 
opportunities to work in small, informal groups. and so in 1965 – 1966 a 
group of volunteers of the action reconciliation service for Peace was able 
to go to, located on the territory of Poland, former concentration camps of 
auschwitz, majdanek, stutthof, Gross-rosen as well as to lidice and Tere-
sina in Czechoslovakia. The idea of the arrival of the arsP volunteers to 
the museum in Treblinka comes from prof. rex rexheuser, the first director 
of the German Historical institute in Warsaw. The first volunteers arrived 
at the museum in Treblinka in 1999 and then, the other arrived every few 
years. They did not siple though hard jobs, such as cleaning information 
boards at the area of the extermination camp, the monument at the execu-
tion site and the bunker, as well as weeding and tidying. overall, 57 people 
have taken part in the action reconciliation service for Peace, including 46 
students, 4 teachers, 4 high school students, and 3 other people. The main 
objectives of the arrivals of the participants of the action were: to increase 
knowledge about the history of the second World War, to get to know con-
temporary Poland and Poles, to learn about the nazi policy towards Jews 
and Poles during the second World War and to increase knowledge of the 
history of the Holocaust on the example of Treblinka.
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mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

„Jesteśmy razem” 
projekt edukacyjn

od 2010 roku wojewoda mazowiecki wspólnie z muzeum Historii Żydów 
Polskich organizuje spotkania pod hasłem „Jesteśmy razem”. Za każdym 
razem przebiegają one według bardzo podobnego planu. na początek mło-
dzież z izraela i Polski spotyka się w szkołach w kosowie lackim i mał-
kini Górnej. Tam odbywają się warsztaty edukacyjne. Podczas zajęć mło-
dzi ludzie mają okazję nie tylko zintegrować się, ale również porozmawiać 
o wspólnej historii obu narodów. W tym samym czasie w szkole Podstawo-
wej im. kardynała stefana Wyszyńskiego w kosowie lackim odbywa się 
spotkanie dla samorządowców. biorą w nim udział wójtowie, burmistrzo-
wie i prezydenci miejscowości, których nazwy wyryte są na kamieniach na 
terenie byłego obozu zagłady w Treblince. następnie wszyscy uczestnicy 
spotkania udają się na zwiedzanie terenu byłego obozu. Tuż przed głów-
nymi uroczystościami składane są wieńce w miejscu, gdzie znajdował się 
obóz pracy. o godzinie 15.30 minutą ciszy rozpoczynają się obchody. Wło-
darze miast i miasteczek z 10 województw (czasem również z litwy oraz 
białorusi) stoją wspólnie z młodzieżą na terenie byłego obozu zagłady przy 
kamieniach z nazwami poszczególnych miejscowości. Po ustaniu dźwięku 
syreny wszyscy schodzą się pod pomnik główny i odegrane zostają hymny 
izraela i  Polski. Po tym następują przemówienia, a pomiędzy nimi prezen-
towane są wiersze i piosenki. na koniec młodzież z izraela śpiewa piosenkę 
„eli, eli” i rozlega się sygnał trąbki: „Śpij kolego”.

oprawę muzyczną wydarzenia zapewnia orkiestra reprezentacyj-
na komendy Głównej Policji. Uroczystości odbywają się przy wsparciu 
muzeum Walki i męczeństwa w Treblince oraz miasta i gminy kosów lacki.

Celem spotkań realizowanych pod hasłem „Jesteśmy razem” jest zacho-
wanie pamięci o największym cmentarzu województwa mazowieckiego. 
Chcieliśmy, by wójtowie, burmistrzowie i prezydenci mieli świadomość, że 
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w lasach powiatu sokołowskiego jest miejsce, gdzie pochowani są miesz-
kańcy z ich wiosek i miasteczek. innym ważnym powodem organizowania 
tych spotkań jest zbliżenie młodzieży z izraela i Polski, tak by przełamywać 
w młodych ludziach stereotypy oraz różnice międzykulturowe.

Poniżej zostaną przedstawione krótkie sprawozdania ze spotkań, które 
odbywały się rokrocznie od 2010 do 2014 roku.

27 października 2010 roku 300 licealistów z izraela i Polski, ponad 
60 samorządowców z województwa mazowieckiego oraz przedstawiciele 
władz Polski i izraela wspólnie oddali hołd Żydom i Polakom pomordowa-
nym w obozie zagłady i w karnym obozie pracy w Treblince.

„Tym ludziom i temu miejscu należy się nasza pamięć. Zginęli ze wzglę-
du na swoje wyznanie, narodowość i przekonania. Teraz, tak samo jak 
i przed laty – jesteśmy razem” – mówił w swoim wystąpieniu Jacek kozłow-
ski, wojewoda mazowiecki. „Chcemy oddać hołd również Polakom – spra-
wiedliwym wśród narodów Świata, którzy zginęli za pomoc udzielaną 
Żydom podczas Zagłady” – dodał eli shaish, przedstawiciel ministerstwa 
edukacji izraela.

Uroczystość przy pomniku głównym rozpoczęto minutą ciszy. Potem 
zabrzmiały hymny państwowe izraela i Polski. Po przemówieniach przy-
szedł czas na zapalenie 6 zniczy, symbolizujących 6 milionów ofiar Holo-
kaustu. Znicze zapalili wspólnie m.in.: wiceambasador izraela nadav eshcar, 
wojewoda mazowiecki, sprawiedliwy wśród narodów Świata, przedstawi-
ciele marszałka województwa, młodzieży i ocalonych. na terenie „trebli-
neckiej żwirowni” delegacja polsko-izraelska złożyła kwiaty przy tablicy 
upamiętniającej pomordowanych Polaków.

W przedpołudniowych warsztatach w kosowie lackim wzięli udział 
uczniowie z liceum w beer szewie oraz z mazowieckich szkół w siedlcach, 
mińsku mazowieckim, Łochowie, Węgrowie, małkini, sokołowie Podla-
skim oraz kosowie lackim. młodzi ludzie mieli możliwość wspólnego spoj-
rzenia na historię i teraźniejszość. mimo różnych doświadczeń życiowych, 
uczestnicy poznali się bliżej i odkryli, że w rzeczywistości więcej ich łączy 
niż dzieli. młodzież zaznajomiła się też z historią Domu sierot Janusza kor-
czaka oraz polskich sprawiedliwych wśród narodów Świata, którzy w cza-
sie wojny ratowali żydowskie dzieci.

Uczestnicy warsztatów wspominali: 
„Zobaczyłam w Polsce wiele ważnych miejsc, usłyszałam wiele ważnych 

słów, ale to co naprawdę zabieram ze sobą z Polski, w moim sercu, to spo-
tkanie z polskimi uczniami. są tacy podobni do nas, tak bardzo byli nas 
ciekawi, a my ich – okazało się, że od razu zaczęliśmy rozmawiać i to było 
fantastyczne”.

„nieważna jest narodowość i język, zawsze można się porozumieć”.
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„spotkaliśmy się z nimi, mogliśmy porozmawiać, zobaczyliśmy, że to 
taka sama młodzież jak my”.

rok później, 25 października 2011 roku około 400 licealistów z izraela 
i Polski, samorządowcy oraz przedstawiciele władz Polski i izraela ponow-
nie oddali hołd pomordowanym w obozie zagłady w Treblince Żydom oraz 
Polakom, którzy zginęli za udzielanie im pomocy.

Uroczystości na cmentarzu poprzedziły warsztaty integracyjne dla mło-
dzieży oraz panel dyskusyjny z udziałem samorządowców, którego głów-
nym tematem było miejsce Treblinki w pamięci historycznej. omówiono 
także możliwości wykorzystania portalu „Wirtualny sztetl”.

„Wciąż jesteśmy bezradni wobec tamtego ogromu zła. Dziś spotykamy 
się razem – młodzież z Polski i z izraela, samorządowcy, włodarze ziemi, 
na której żyli ci, wśród których prochów znów stajemy. Gdy podchodzimy 
do kamieni z nazwami 269 miejscowości, by upamiętnić ofiary Holokau-
stu, nasuwa się pytanie: »Dlaczego?!«” – mówił w swoim wystąpieniu Jacek 
kozłowski, wojewoda mazowiecki.

Uroczystość przy pomniku głównym rozpoczęto minutą ciszy. Po ode-
graniu hymnów Polski i izraela, 6 symbolicznych zniczy zapalili wspólnie: 
Jacek kozłowski, wojewoda mazowiecki, Zvi rav-ner, ambasador izraela 
w Polsce, lee a. Feinstein, ambasador Usa w Polsce, eli shaish, dyrek-
tor ministerstwo edukacji izraela, mirosław sielatycki, podsekretarz sta-
nu w ministerstwie edukacji narodowej oraz jeden z ocalonych. następnie 
głos zabrali zaproszeni goście. na terenie „treblineckiej żwirowni” delega-
cja polsko-izraelska złożyła kwiaty przy tablicy upamiętniającej pomordo-
wanych Polaków.

We wspólnych polsko-izraelskich warsztatach dla młodzieży uczestni-
czyli uczniowie z izraela, z warszawskiej szkoły amerykańskiej (american 
school of Warsaw) oraz z mazowieckich szkół: z kosowa lackiego, małkini 
Górnej, Łochowa, Węgrowa, sokołowa Podlaskiego, sadownego, Parysowa, 
mińska mazowieckiego i siedlec. młodzież poznała historię polskich spra-
wiedliwych wśród narodów Świata (rodzina z brańska) oraz dyskutowała 
w grupach na temat postaw społeczeństwa wobec Holokaustu.

odbyło się też spotkanie samorządowców. oficjalnego otwarcia dokona-
ła agnieszka rudzińska, dyrektor muzeum Historii Żydów Polskich i woje-
woda mazowiecki Jacek kozłowski. Podczas zajęć dyskutowano przede 
wszystkim o możliwościach wykorzystania portalu żydowskiej historii 
lokalnej, funkcjonującego pod nazwą „Wirtualny sztetl” (www.sztetl.org.
pl). strona pełni rolę pomostu między historią polsko-żydowskich miast 
i współczesnym, wielokulturowym światem. Dostępne są na niej m.in. uni-
katowe zdjęcia i materiały z okresu międzywojennego i z czasu ii wojny 
światowej. Wersja angielska umożliwia korzystanie z portalu na całym 
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świecie. inny ważnym tematem rozmów była „Pamięć o Treblince”, czyli 
znaczenie pamięci obozu zagłady w Treblince dla współczesnej tożsamości 
mieszkańców miast – przedwojennych sztetli.

24 października 2012 roku po raz trzeci z inicjatywy wojewody mazo-
wieckiego przedstawiciele władz Polski i izraela, samorządowcy oraz mło-
dzież spotkali się by uczcić pamięć pomordowanych w obozie zagłady 
w Treblince. W ramach uroczystości „Jesteśmy razem” odbyły się także 
wspólne warsztaty edukacyjne dla młodzieży z Polski, izraela i białorusi 
oraz szkolenie dla samorządowców na temat ochrony lokalnego dziedzic-
twa żydowskiego.

Po zakończeniu zajęć wszyscy uczestnicy projektu udali się do byłego 
obozu zagłady w Treblince. Tam, pod pomnikiem głównym, o godz. 15.30 
minutą ciszy uczczono pamięć ofiar Holocaustu. następnie odegrano hym-
ny państwowe Polski i izraela, po czym 6 symbolicznych zniczy zapalili 
wspólnie: Dariusz Piątek, wicewojewoda mazowiecki, Zvi rav-ner, amba-
sador izraela w Polsce, eli shaish, dyrektor w ministerstwie edukacji izra-
ela, Jan słomiak, burmistrz kosowa lackiego, dwóch ocalonych oraz dwo-
je dzieci. „Przed siedemdziesięciu laty to miejsce było świadkiem wielkich 
tragedii, teraz jest świadkiem tego, że potrafimy pamiętać. Czas goi rany, 
ale w tym przypadku nie może zatrzeć pamięci. Dlatego tak ważne jest, 
że po raz kolejny, w październikowy dzień spotykamy się właśnie tu, by 
przypomnieć sobie o naszym wspólnym losie. Cieszę się, iż jest nas coraz 
więcej” – mówił Dariusz Piątek. Przed rozpoczęciem oficjalnej uroczystości 
delegacja polsko-izraelska złożyła kwiaty w „treblineckiej żwirowni” przy 
tablicy upamiętniającej pomordowanych Polaków.

„Dla muzeum coroczne spotkania »Jesteśmy razem« to rzecz niezwykle 
cenna. Wspólne upamiętnianie i przepracowywanie historii w tym miejscu 
to bardzo ważne doświadczenie dla nas wszystkich. osób młodych i doro-
słych, które podejmują wspólnie refleksję nad przeszłością w tym miejscu – 
z całej Polski i z całego świata – powinno stale przybywać. Warto tutaj być 
razem. należy tutaj być razem. Dla lepszej przyszłości dla nas wszystkich” 
– mówiła Dorota keller-Zalewska, zastępca dyrektora muzeum Historii 
Żydów Polskich.

Uroczystość na terenie obozu zagłady w Treblince poprzedziły wspólne 
warsztaty dla młodzieży, w których wzięli udział uczniowie z izraela oraz 
z polskich szkół z: białegostoku, kosowa lackiego, Łochowa, Łosic, Węgro-
wa, sadownego, sokołowa Podlaskiego, małkini Górnej, mińska mazowiec-
kiego, siedlec, ostrowi mazowieckiej. obecna również była grupa uczniów 
z american school of Warsaw (Warszawa). Po raz pierwszy w spotkaniu 
uczestniczyła także młodzież z brześcia (białoruś), która przybyła do Polski 
na specjalne zaproszenie Jacka kozłowskiego, wojewody mazowieckiego. 
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Podczas warsztatów młodzi ludzie mieli okazję porozmawiać o wspólnej 
historii, poznać nawzajem swoją kulturę oraz historię polskich sprawiedli-
wych wśród narodów Świata z okolic Treblinki.

W 2012 roku w ramach uroczystości „Jesteśmy razem” odbyło się również 
szkolenie dla samorządowców, podczas którego omówiono prawne i admi-
nistracyjne aspekty ochrony lokalnego dziedzictwa żydowskiego. szkolenie 
przeprowadziła mecenas monika krawczyk, dyrektor Fundacji ochrony 
Dziedzictwa Żydowskiego (FoDŻ). Przypomniała ona także o obowiązują-
cym prawie w zakresie poszanowania wolności wyznaniowej oraz o zaka-
zach znieważania uczuć religijnych i propagowania faszyzmu. Podała rów-
nież przykłady dobrych praktyk, ukazujących w jaki sposób lokalne władze 
starają się odnawiać oraz zachować obiekty i miejsca pożydowskie, a tak-
że jak tworzą pomniki i miejsca pamięci poświęcone zamieszkałej dawniej 
lokalnej ludności żydowskiej. Głos zabrał także andrzej nowakowski, pre-
zydent Płocka, który opowiedział o doświadczeniach związanych z budową 
muzeum Historii Żydów mazowieckich.

2 października 2013 roku przedstawiciele władz Polski i izraela, samo-
rządowcy oraz młodzież – już po raz czwarty spotkali się, aby uczcić pamięć 
pomordowanych w obozie zagłady w Treblince. Uroczystość, która odbyła 
się z inicjatywy wojewody mazowieckiego, poprzedzona była wspólnymi 
warsztatami edukacyjnymi dla młodzieży z Polski i izraela, a także pane-
lem dyskusyjnym z udziałem blisko 100 samorządowców.

Uroczystości przy pomniku głównym rozpoczęły się minutą ciszy, po 
której zabrzmiały hymny państwowe izraela i Polski w wykonaniu orkiestry 
reprezentacyjnej komendy stołecznej Policji. następnie 6 symbolicznych 
zniczy zapalili wspólnie m.in.: Jacek kozłowski, wojewoda mazowiecki; Zvi 
rav-ner, ambasador izraela w Polsce; erez eszel, dyrektor w ministerstwie 
edukacji izraela; Janusz słomiak, burmistrz miasta i gminy kosów lacki, 
Zygmunt stępiński, zastępca dyrektora muzeum Historii Żydów Polskich, 
młodzież z Polski i izraela oraz samuel Willenberg, ostatni żyjący uczest-
nik buntu w obozie. Wcześniej delegacja polsko-izraelska złożyła kwiaty 
w obozie pracy przy pomniku upamiętniającym zamordowanych Polaków.

Przed rozpoczęciem uroczystości, w szkołach w kosowie lackim 
oraz małkini Górnej odbyły się wspólne warsztaty dla młodzieży. Wzię-
ło w nich udział niemal 600 uczniów z izraela i białorusi oraz z polskich 
szkół m.in. z: białegostoku, kosowa lackiego, Łochowa, Łosic, Węgrowa, 
sadownego, sokołowa Podlaskiego, małkini Górnej, mińska mazowieckie-
go, siedlec, ostrowi mazowieckiej, a także z american school of Warsaw 
(Warszawa). „młodzież jest wcześniej w swoich szkołach przygotowywa-
na historycznie. ale chcemy, żeby młodym Żydom Polska nie kojarzyła się 
jako kraj umarłych. stąd te spotkania z polskimi rówieśnikami, takimi jak 
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oni licealistami, którzy mają podobne zainteresowania i sprawy. To zbliża” 
– mówił wtedy Jacek kozłowski, wojewoda mazowiecki. Podczas warszta-
tów przygotowanych przez muzeum Historii Żydów Polskich młodzi ludzie 
mieli okazję porozmawiać o wspólnej historii, poznać nawzajem swoją kul-
turę oraz historię polskich sprawiedliwych wśród narodów Świata z oko-
lic Treblinki.

W ramach 4. edycji „Jesteśmy razem” odbyło się również spotkanie 
samorządowców. Uczestniczyli oni w panelu „muzeum Historii Żydów Pol-
skich – znaczenie i rozwój instytucji”. „To niezwykle istotne, że dziedzic-
two żydowskich obywateli miast, które reprezentują samorządowcy, jest 
nadal żywe” – podkreślał Zygmunt stępiński, zastępca dyrektora muzeum.

W kwietniu 2013 roku w trakcie obchodów 70. rocznicy powstania w get-
cie warszawskim muzeum Historii Żydów Polskich otworzyło swoje podwo-
je dla publiczności. o kierunkach dalszego rozwoju oraz misji tej instytu-
cji z samorządowcami rozmawiali Jacek kozłowski, wojewoda mazowiecki; 
Zygmunt stępiński, zastępca dyrektora muzeum Historii Żydów Polskich; 
dr ewa rogalewska, kierownik referatu edukacji Historycznej w oddziało-
wym biurze edukacji Publicznej iPn w białymstoku oraz Jan słomiak, bur-
mistrz kosowa lackiego.

Uroczystości zorganizowano z inicjatywy Jacka kozłowskiego, wojewo-
dy mazowieckiego, we współpracy z muzeum Historii Żydów Polskich, mia-
stem i gminą kosów lacki oraz muzeum Walki i męczeństwa w Treblince. 
organizatorem warsztatów dla młodzieży i samorządowców było muzeum 
Historii Żydów Polskich, które od kilku lat realizuje program Polskich mię-
dzykulturowych spotkań młodzieży (PiYe). W jego ramach prowadzone 
są warsztaty oraz wymiany licealne i studenckie. Projekt „Jesteśmy razem” 
dofinansowała Fundacja kronenberga przy Citi Handlowy. W organizacji 
warsztatów i uroczystości pomagali również harcerze z Hufca ZHP soko-
łów Podlaski.

21 października 2014 roku przedstawiciele władz Polski i izraela, lice-
aliści z obydwu krajów oraz polscy samorządowcy po raz piąty spotkali się, 
aby uczcić pamięć pomordowanych w obozie zagłady w Treblince. oficjal-
ną ceremonię poprzedziły warsztaty edukacyjne dla młodzieży oraz panel 
dyskusyjny z udziałem samorządowców poświęcony Janowi karskiemu 
i jego działalności.

Tradycyjnie uroczystości rozpoczęły się przy pomniku głównym na 
terenie byłego obozu zagłady w Treblince. Po raz kolejny Polacy i izrael-
czycy spotkali się w tym miejscu, aby wspólnie oddać hołd zamordowanym 
w obozie. W 2014 roku w sposób szczególny zostały upamiętnione zapo-
mniane ofiary Zagłady – romowie, którzy zginęli w Treblince. Podczas uro-
czystości głos zabrała nowo mianowana ambasador izraela w Polsce anna 
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azari. 6 symbolicznych zniczy, będących przypomnieniem 6 milionów 
ofiar Holokaustu, zapalili: Jacek kozłowski, wojewoda mazowiecki; Włodzi-
mierz Paszyński, zastępca prezydenta m.st. Warszawy; anna azari, amba-
sador izraela w Polsce; Dany rosner, dyrektor Departamentu młodzieży 
i społeczeństwa ministerstwa edukacji izraela; ocalona Hana malisdorf 
oraz młodzież z izraela i Polski.

Przed oficjalną ceremonią w szkołach w kosowie lackim i małkini 
odbyły się warsztaty edukacyjne dla młodzieży. Uczestniczyli w nich lice-
aliści z izraela oraz z mazowieckich szkół (z Warszawy, kosowa lackie-
go, małkini Górnej, Łochowa, Węgrowa, sokołowa Podlaskiego, sadowne-
go, białegostoku, mińska mazowieckiego, siedlec, ostrowi mazowieckiej, 
Łosic, ostrołęki i Płocka). Łącznie w wydarzeniu udział wzięło ponad 
600 uczniów. młodzież dyskutowała na temat różnych postaw społeczeń-
stwa wobec Zagłady, poznała także historię życia Jana karskiego.

„obecnie w izraelu trwa dyskusja na temat charakteru przyjazdów edu-
kacyjnych młodzieży do Polski. W obecnym kształcie utrwalają one stereo-
typy, a powinny iść w kierunku wzajemnego zrozumienia, otwarcia i budo-
wania wspólnych relacji. badania wskazują, że nawet krótkie spotkania 
młodzieży wpływają istotnie na nastawienie młodych izraelczyków do Pol-
ski i Polaków” – mówił dr maciej kozłowski, były ambasador rP w izraelu.

„również my, Polacy, postrzegamy izrael przez pryzmat albo kon-
fliktu palestyńsko-izraelskiego albo jako kolebkę chrześcijaństwa sprzed 
2 tys. lat. nie widzimy współczesnego izraela. Dzięki projektowi »Jesteśmy 
razem« możemy zainteresować się nawzajem, nie tylko wspólną przeszło-
ścią, ale tym co jest teraz” – stwierdził Jacek kozłowski, wojewoda mazo-
wiecki.

W szkole Podstawowej im. kardynała stefana Wyszyńskiego w koso-
wie lackim odbyło się spotkanie dla samorządowców. Przedstawiciele 
władz lokalnych uczestniczyli w dyskusji dotyczącej działalności Jana kar-
skiego. W panelu „karski – niesamowity sprawiedliwy” głos zabrali goście 
specjalni, m.in.: dr Łukasz kamiński, prezes iPn oraz Joanna król, kura-
torka wystawy „Z narażeniem życia. Polacy ratujący Żydów podczas Zagła-
dy” w muzeum Historii Żydów Polskich Polin. „Widzimy duże zaintere-
sowanie kulturą żydowską, co przybliża nas do lepszego poznania bogatej, 
wspólnej kultury” – powiedział Dariusz stola, dyrektor muzeum. „bardzo 
się cieszę, że samorządy stają się organizatorem uroczystości lokalnych, tak 
jak w Płocku, Węgrowie czy otwocku” – dodał wojewoda.

Po raz kolejny spotkanie pod hasłem „Jesteśmy razem” zostało zor-
ganizowane z inicjatywy Jacka kozłowskiego, wojewody mazowieckiego, 
we współpracy z muzeum Historii Żydów Polskich Polin, muzeum Walki 
i męczeństwa w Treblince oraz Urzędem marszałkowskim Województwa 
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mazowieckiego. organizatorem warsztatów dla młodzieży i samorządow-
ców było muzeum Historii Żydów Polskich Polin, które od kilku lat pro-
wadzi między innymi program Polskich międzykulturowych spotkań mło-
dzieży (PiYe). W jego ramach prowadzone są warsztaty oraz wymiany 
licealne i studenckie1.

summary

"We are Together" – educational Project

The main topic of the article is an account of the meetings of Polish and 
israeli youth.

implemented since 2010, the project „We are Together” has been possi-
ble thanks to the initiative of the mazowieckie Province Governor and the 
museum of the History of Polish Jews. The programme of the meetings 
includes, among others, a discussion panel with the participation of local 
government representatives, educational workshops for secondary school 
students, integration of the young people and learning the history of the 
second World War. The culmination of the meeting is the ceremony at the 
central monument at the site of the former extermination Camp in Tre-
blinka. There, after the singing of the national anthems of Poland and isra-
el, the participants can imagine the pain and suffering of hundreds of tho-
usands of victims. it is helped by the memories shared by the guests of the 
ceremony, the joint lighting of six candles symbolizing the number of the 
victims of the Holocaust, and also by the artistic performance of the young 
generation of students. each year, around 600 – 700 young people from isra-
el and from Polish schools meet at Treblinka. The Polish students come, 
among others, from such towns and villages as Łochów, Węgrów, sokołów 
Podlaski, małkinia, mińsk mazowiecki, kosów lacki, sadowne, Parysów 
and ostrów mazowiecka. The aim of the meetings is to preserve the memo-
ry of the largest cemetery of the mazovia province.

1. Źródło: mazowieckie.pl



mirosław Zin 
Zakład karny w siedlcach

„Naprawa” 
program dla skazanych z Zakładu 

Karnego w siedlcach

Zakład karny w siedlcach od 2009 roku realizuje program resocjalizacji 
skazanych „rzeczpospolita ojczyzną wielu kultur i narodów”, oparty na 
projekcie „Tikkun – naprawa”.

„Tikkun” to ogólnopolski program, w ramach którego osadzeni z kilku-
dziesięciu Zakładów karnych z terenu całego kraju porządkują żydowskie 
cmentarze. Celem programu jest m.in. kształtowanie u skazanych szacun-
ku do narodu żydowskiego, jego kultury i tradycji, poznanie historii ii woj-
ny światowej oraz opieka nad miejscami martyrologii narodowej. Środkiem 
oddziaływania jest uczestnictwo skazanych w zwiedzaniu i pracach spo-
łecznych w muzeum Walki i męczeństwa w Treblince. W bieżącym roku 
skazani z siedleckiego Zakładu karnego dwukrotnie odwiedzili Treblinkę, 
a na przestrzeni 6 lat – siedem razy. W sumie w programie uczestniczy-
ło 98 skazanych. każdego roku, kierownik muzeum dr edward kopówka 
odwiedza siedlecką jednostkę, prowadząc prelekcję i przybliżając skaza-
nym dzieje obozu Zagłady w Treblince oraz historię ludności żydowskiej 
na terenie siedlec. spotkania te cieszą się dużym zainteresowaniem. skaza-
ni w ich trakcie zadają wiele pytań, są żywo zaciekawieni poruszaną tema-
tyką. W każdym ze spotkań uczestniczy około 60 skazanych.

W 2010 roku Zakład karny w siedlcach odwiedził naczelny rabin Polski 
michael schudrich, który przeprowadził wykład dla skazanych na temat 
historii narodu żydowskiego i obowiązującego w nim prawa. spotkanie 
odbyło się w świetlicy centralnej siedleckiej placówki i uczestniczyło w nim 
65 skazanych.

od 2012 roku w ramach tego samego programu zawiązała się współ-
praca między Zakładem karnym w siedlcach a Urzędem miasta w Łuko-
wie. owocem tej współpracy jest oczyszczenie i przywrócenie właściwego 
wyglądu cmentarzowi żydowskiemu oraz usunięcie powstałych na skutek 
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wandalizmu zniszczeń. Do dzisiaj skazani systematycznie wykonują prace 
porządkowe w tym miejscu, utrzymując je we właściwym stanie.

aby pracować na cmentarzach, gdzie pochowani są Żydzi, więźnio-
wie zostali przeszkoleni zgodnie z wytycznymi komisji rabinicznej, doty-
czącymi prac porządkowych. Zakazują one odkopywania kamieni i tablic 
nagrobnych, samowolnego grzebania kości, podkopywania ogrodzenia 
cmentarza i otwierania grobów. Prace wykonywanie w tym miejscu uzy-
skały aprobatę mieszkańców miasta i pochlebne recenzje w prasie lokalnej.

W 2012 roku w Urzędzie miasta Łukowa odbyło się spotkanie władz 
miasta i zaproszonych gości z naczelnym rabinem Polski michaelem 
schudrichem. Uczestniczyła w nim również delegacja z Zakładu karnego 
w siedlcach, w tym 6 skazanych.

siedlecka jednostka prowadzi także stałą współpracę z biurem naczel-
nego rabina Polski. Dzięki tej współpracy w 2013 roku odbyło się spotkanie 
skazanych z aleksandrem schwarzem z komisji rabinicznej ds. Cmenta-
rzy, który przedstawił zebranemu audytorium żydowską tradycję i obycza-
jowość związane ze śmiercią. To wydarzenie także cieszyło się dużym zain-
teresowaniem wśród skazanych. było dla nich dość zaskakujące, o wielu 
poruszanych wtedy sprawach i tematach dotychczas nie słyszeli. W spo-
tkaniu uczestniczyło 63 skazanych.

W ramach programu 16 skazanych z siedleckiej jednostki uczestniczyło 
w zwiedzaniu obozu koncentracyjnego na majdanku. Zostali oprowadzeni 
po terenie obozu przez przewodnika oraz obejrzeli film o historii zwiedza-
nego miejsca.

Program „rzeczpospolita ojczyzną wielu kultur i narodów” realizowa-
ny jest cyklicznie. Praca wykonywana przez osadzonych jest nieodpłatna, 
tak samo jak wykłady prowadzone przez przedstawicieli instytucji i orga-
nizacji żydowskich. W Zakładzie karnym w siedlcach kontakt z progra-
mem „Tikkun” na przestrzeni okresu jego funkcjonowania miało oko-
ło 650 skazanych. osadzeni biorący udział w programie mieli możność 
udziału w zajęciach dotyczących osiągnięć i dokonań kultury judaistycz-
nej. Ponadto, prowadzony w jednostce cykl wykładów historycznych skupia 
się na wielowiekowej obecności Żydów na ziemiach polskich oraz ich zagła-
dzie podczas ii wojny światowej. W ramach wspomnianej współpracy, pro-
gram łączy w sobie nie tylko pracę na rzecz lokalnej społeczności, ale tak-
że ogromny ładunek wiedzy o historii współistnienia kultury judaistycznej 
i polskiej. Program w swych założeniach dąży  do zmiany sposobu myślenia 
i łamania stereotypów, ale także przybliżenia kultury i historii judaizmu 
w Polsce na przestrzeni wieków.

Programy resocjalizacyjne, których celem jest nauczenie szacunku 
do innych kultur i narodów są szczególnie ważne w naszej jednostce. ich 
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realizacja, zapoczątkowana projektem „Tikkun”, z pewnością będzie konty-
nuowana w kolejnych latach.

summary

"reparation" – a Program for Convicts 
from the siedlce Prison

TikkUn is an all-Poland programme for convicts from several prisons 
from all over Poland. as part of the programme, the convicts tidy up Je-
wish cemeteries. The aim of the programme, among others, is to shape, in 
the convicts, the attitude of respect for the Jewish nation, its culture and 
traditions, learning the history of the second World War and care of places 
of national martyrdom. it is achieved through visits of the convicts to the 
museum of Fight and martyrdom in Treblinka and their social works there. 
The convicts from the siedlce Prison has visited the museum seven times 
for the last six years. in total, the programme was attended by 98 convicts. 
it became a tradition to organize a meeting with the director of the mu-
seum, edward kopówka PhD, who, during his annual visits to the siedlce 
Prison, gives a lecture and outlines the history of the Treblinka extermina-
tion camp and Jews in siedlce.



marek Jerzman
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„Pan Bóg ma żydowską głowę” 
o życiu stelli Zylbersztajn1

kiedy miała lat 15 trafiła do getta w Łosicach, gdzie, jak mówi, została an-
tysemitką. Uciekła w dniu zagłady i przez dwa lata ukrywało ją 25 polskich 
rodzin. Po wojnie, dzięki jej staraniom, 23 Polaków otrzymało medale spra-
wiedliwy wśród narodów Świata.

– rodzice nauczyli mnie rozumieć świat, ale nie nauczyli kochać – 
mówi stella Zylbersztajn. Wewnętrzny głód wiedzy i głębokiej wiary był 
stale obecny w jej życiu. ojciec i matka stelli byli wykształconymi Żydami, 
ateistami. ojciec sympatyzował z socjalistyczną partią bund i wierzył, że 
w rosji stalina jest równość, sprawiedliwość i dobrobyt.

rodzice wysłali córkę do najlepszej w Łodzi szkoły Powszechnej im. eli-
zy orzeszkowej – polskiej szkoły dla żydowskich dzieci. nawet w świę-
to Jom kipur ojciec przyprowadził ją na lekcje. nikt inny, poza stellą, nie 
przyszedł. 

– Czułam się Polką – mówi o latach nauki w szkole powszechnej. Poczu-
ła się zaskoczona, gdy na łódzkiej ulicy starszy chłopak napadł ją słowami 
„parszywa Żydówka”. odgryzła się ostro, świetną polszczyzną, co wprawiło 
napastnika w konsternację.

Wychowywana przez ojca w szacunku do prawdy, pragnęła być do nie-
go podobna. Czytając konstytucję rP, zdziwiła się zapisem, że prezyden-
tem Polski może być każdy obywatel bez względu na płeć i wyznanie, ale 
powinien złożyć przysięgę na ewangelię. Podobną, krytyczną opinię miała 
też po sobotniej wizycie w księgarni. sprzedawca, pobożny Żyd, wskazywał 
poszukiwane książki i prosił, aby pieniądze położyć na stole pod obrusem. 
W szabas religia zakazywała Żydom pracy.

1. Przedruk z książki Po drugiej stronie rzeki, marek Jerzman, Łosice 2014 r. Wypowie-
dzi stelli Zylbersztajn są autoryzowane, cytaty pochodzą z jej książki pt. A gdyby to było 
Wasze dziecko?, Łosice 2005 r. Jesienią 2015 r. odbyła się premiera filmu poświęconego stel-
li Zylbersztajn, w reżyserii macieja Pawlickiego, według scenariusza autora artykułu.
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echa antysemickich zdarzeń lat 30. XX w. aktywnie odbierano w szko-
le im. elizy orzeszkowej. Gdy na uczelniach pojawiło się getto ławkowe dla 
Żydów, wszyscy uczniowie na znak protestu cały dzień stali podczas lekcji. 
Przejawy antysemityzmu są haniebne – uważał ojciec stelli – ale w pew-
nej mierze sami Żydzi byli temu winni, pozwalając sobie wobec Polaków na 
nieuczciwość w interesach. 

sztetl Łosice

Wybuch wojny zaskoczył wszystkich. „silni, zwarci, gotowi” okazali się 
niemcy. – nienawidziłam ich – wspomina stella. Łódź przyłączono do rze-
szy, a z pobliskiego domu, gdzie był niemiecki komisariat, często dobiegały 
krzyki torturowanych ludzi. W listopadzie 1939 r. ojciec zdecydował się na 
ucieczkę do rosji. Gdy przysłał list, stella z matką pojechały do sarnak nad 
bugiem i przez styczeń oczekiwały na przekroczenie granicy. nudziła się.

– Wszyscy dookoła mówili po żydowsku, a ja nic nie rozumiałam – 
stwierdza stella. – Godzinami oglądałam lodowe kwiaty na szybie – doda-
je. W pierwszą okupacyjną zimę mróz był siarczysty.

odwiedziła Perelmanów, swoich krewnych, właścicieli młyna w sarna-
kach. bardzo narzekali na Polaków: – Gdyby mogli, to by nas wszystkich 
wymordowali – powtarzali.

Ucieczka do rosji nie doszła do skutku i w lutym 1940 r. stella z mat-
ką pojechały do pobliskich Łosic. Żydzi stanowili w tym miasteczku więk-
szość. mieszkał tam jej wujek, alter beckerman. Do jego karczmy przy-
chodzili Żydzi – komuniści, którzy jesienią uciekli do rosji. Teraz wielu 
powracało. – Wyleczono nas z komunizmu – mówili z goryczą.

– Zarabiałyśmy z mamą, robiąc na drutach – opowiada stella. Praco-
wała i czytała, „pożerając” książkę przez dwa dni. Chociaż rozumiała już 
język żydowski, to celowo go nie używała, aby nie stracić dobrego, polskie-
go akcentu.

opłacało się. Wielokrotnie jeździła do Warszawy, szmuglując żywność. 
Zaświadczenie meldunkowe pożyczała jej sąsiadka Władysława Piotrow-
ska, gdyż Żydzi nie mogli podróżować. Czuła się tak pewnie, że raz poje-
chała bez dokumentów, przebrana za wieśniaczkę. szpicel na dworcu wska-
zał ją niemcom i wpadła. na posterunku udawała, że nie rozumie pytań 
oficera o „legitymation”. Gdy niemiec zmagał się ze sznurkiem na pakun-
ku z mięsem, krzyknęła z tupetem: – Co wy wreszcie ode mnie chcecie? 
…Puścili ją.

W listopadzie 1941 r., będąc w Warszawie, wybrała się do getta, odwie-
dzić swoją rodzinę. Weszła przez dziurę w murze: podsadził ją policjant 
granatowy, a po drugiej stronie pomagał zeskoczyć policjant żydowski. Za 
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pomoc zapłaciła po 20 zł. Ulice były pełne ludzi, spacerujących bez celu. 
Prawie w każdej bramie leżał półnagi człowiek, opuchnięty z głodu. Widok 
kobiet jak patyki, zrobił na niej straszne wrażenie. Ciocia estera, niegdyś 
tęga kobieta, była jak cień. Całą rodzinę utrzymywał 14-letni izio, który 
pracował fizycznie. on jeden miał pracę.

W kawiarni na lesznie spotkała się z ciocią Zajdową, współwłaścicielką 
tego lokalu. było elegancko i pogodnie. – kandelabry z płonącymi świeca-
mi, ktoś grał tango na pianinie, kilka par tańczyło – opowiada stella. kel-
nerka podała kawę z pysznym sernikiem. 

Gdy wracała z getta, zaczepił ją polski chłopak, żądając pieniędzy. Zapła-
ciła. Po powrocie do Łosic, nikomu nie opowiadała o tragedii warszaw-
skiego getta. – nie chciałam wywołać paniki – tłumaczy stella. sama nie 
mogła spać, budziły ją koszmary. słyszała jęki konających z głodu i tanecz-
ną muzykę. „Wydawało mi się, że tylko Żydzi mogą być tak obojętni na cier-
pienia swych braci” – pisała we wspomnieniach, dodając: – „niestety, różne 
wypadki w getcie (łosickim) potwierdzały to”.

na początku 1942 r. przebywała w Łosicach grupa kilkudziesięciu ucie-
kinierów z warszawskiego getta. Wielu z nich żebrało w mieście i okolicy, 
co nie podobało się Judenratowi. Uznano, że jest ich zbyt dużo i poproszo-
no niemców, aby wygonili uciekinierów. Świadkiem ich ostatnich chwil 
w Łosicach była stella: – Żebracy stali pod łaźnią, a naprzeciw nich mil-
czący członkowie Judenratu – opowiada. nosiwoda abram poprosił stellę 
o opiekę nad trójką jego dzieci w Łosicach.

Forsowny marsz do Warszawy, ponad 120 km, nie wszyscy wypędzeni 
przeżyli. Zmarł też znajomy stelli – nosiwoda abram. 

Łosiccy Żydzi szanowali tradycję i wrogo odnosili się do osób, które ją 
lekceważyły, czego doświadczyła stella. Gdy w sobotę wyszła po wodę do 
studni na rynku, osaczyło ją ze dwudziestu ortodoksyjnych Żydów w cha-
łatach. Przeklinali dziewczynę, „że pracuje w sobotę i nie mówi po żydow-
sku”. Przeklinali jej ojca, „że taką gojkę wychował”. 

– nie macie prawa wtrącać się do mnie i do mojego ojca! – krzyknęła 
stella, tupiąc nogą ze złości. i nagle – cała grupa Żydów zamilkła i błyska-
wicznie rozbiegła się. – Wróciłam do domu rozdygotana, pełna wstrętu do 
nich – wspomina. 

Ucieczka

lektury były jedyną rozrywką. Czytała systematycznie i dużo. biogra-
fia syjonisty Teodora Herzla wywołała dyskusję z mamą, która sugerowa-
ła, że po wojnie stella też wyjedzie do Palestyny. – To, że opętany Hitler 



187„Pan Bóg ma żydowską głowę”. O życiu Stelli Zylbersztajn

wsadził mnie do getta, nie czyni mnie Żydówką. Czuję się Polką – opono-
wała w myślach, nie chcąc sprawić przykrości kochanej matce. 

Coraz bardziej odczuwała głód wiary. „namiętnie zaczęłam szukać 
boga. Wiedziałam, że nie znajdę go u Żydów. ich sposób praktykowania 
religii odpychał mnie. Pragnęłam być ochrzczona, choć przypuszczałam, 
że Żydzi mnie za to ukamienują” – uważała stella.

szukała pomocy, ale znajomy Polak okazał się pesymistą. – ksiądz jest 
antysemitą i nie zechce cię ochrzcić – twierdził. 

kompletnie załamana zapytała matkę: – Dlaczego nie nauczyłaś mnie 
kochać boga?

– nie chciałam tobie nic narzucać – tłumaczyła matka, która sama 
zbuntowała się i uciekła z domu.

Gdy wiosną rozpoczęły się wywózki z warszawskiego getta do Treblin-
ki, łosickim Żydom zakazano korzystania z poczty. letnie dni przyniosły 
złudny spokój, wspomina stella. To była sobota, 22 sierpnia 1942 r. 

– obudziłam się o godzinie 3 rano – opowiada stella. na rynku sta-
ło kilku policjantów. Potem przyszedł kuzyn nehemia, który był w policji 
żydowskiej. kazał wziąć osobiste rzeczy i zgromadzić się na rynku. kilka 
tysięcy Żydów było strzeżonych przez około 50 niemców.

– Wiedziałam, że ucieknę – mówi stella. mama bała się, strach ją spa-
raliżował. kobiety i dzieci wsiadły na wozy. – Zeskoczyłam i popędziłam 
uliczką do ogrodu Piotrowskich. 

tułaczka

Wysokie łopiany były jej kryjówką. leżała, nasłuchując strzałów z pobli-
skiego rynku. około godziny 15.00 kolumna Żydów, eskortowana przez 
niemców i żydowską policję, opuściła miasto. Wieczorem pani Piotrowska 
przyniosła jedzenie. Pierwszą noc stella spędziła w pobliskim Świniarowie 
u znajomych gospodarzy – Śmieciuchów. Po śniadaniu poszła do Wyczółek. 
W drodze zaczepił ją nieznajomy mężczyzna, który zaproponował schro-
nienie w swojej stodole. był to Wacław radzikowski z szańkowa. 

– nie wiedziałam, że na niedzielnym kazaniu ksiądz wspomniał o cięż-
kim losie Żydów – mówi stella.

U radzikowskich czuła się bezpiecznie. miała świadomość, że każdy 
dzień jest darem, a gospodarz naraża całą swoją rodzinę na rozstrzelanie. 
Wstawała już o czwartej rano, aby pomagać w domu i robić na drutach, 
młodsze dzieci uczyła czytać. Do nauki służył katechizm, jedyna książka 
w domu. Gdy trafił w jej ręce, przeczytała go jednym tchem.

spokój trwał trzy tygodnie. W nocy, 14 września, stella uciekła, sły-
sząc strzały na podwórku. noc spędziła w lesie, a rano przekradła się do 
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Wyczółek, do sołtysa Hieronima kalickiego. okazało się, że w nocy wystra-
szyli ją złodzieje, którzy przyszli do radzikowskich kraść świnie. strzelali 
do psa, który szczekał na napastników. 

aniela kalicka przyjęła mnie jak własną córkę, wspomina stella: – obiad 
na białym obrusie i łóżko z pościelą, to była rozkosz.

sołtys kalicki pomógł odnaleźć matkę stelli i sprowadził do Wyczółek. 
była w tzw. małym getcie w Łosicach. Zdołała uciec z kolumny maszerują-
cej do siedlec, potem szukała córki w okolicznych wioskach. 

– na przywitanie popłakaliśmy się – opowiada stella. Za radą matki 
utleniła włosy i zaczęła chodzić do kościoła. oficjalnie była Polką z Łodzi, 
ale ludzie zaczęli plotkować i w listopadzie postanowiła odejść. kalicki przy-
gotował pożegnalną kolację, na której pojawił się gestapowiec z kochan-
ką. Przejeżdżał i wstąpił do sołtysa. stella uciekła do kuchni, ale gdy nie-
miec sobie podpił, wyciągnął ją do tańca. – był pijany, nie rozpoznał mnie 
– stwierdza stella.

Po rozstaniu z kalickimi, stella trafiła do wsi bolesty, gdzie zatrzyma-
li ją granatowi policjanci, Parzyszek i rutkowski: – Jesteś siostrzenicą bec-
kermana – mówili. Uratowała ją złota pięciorublówka. – masz dobry polski 
akcent, idź dalej, gdzie cię nie znają – poradzili policjanci, sugerując, aby 
podawała się za uciekinierkę z Zamojszczyzny. 

– Chodziłam po wioskach, szukając pracy – wspomina stella. W zimo-
wy wieczór zapukała do domu izdebskich, którzy okazali się niezwykle ser-
deczni. mieli jedną izbę, której połowę zajmowały zwierzęta, trójka bosych 
dzieci spała na zapiecku.

– Traktowali mnie jak rodzinę – mówi stella, ale czuła z każdym dniem 
ich rosnący strach. Po dwóch tygodniach pożegnała się z nimi, a izdebski 
odwiózł ją do kuzyna w krzesku. Potem znowu była w szańkowie u kazi-
mierza Gałeckiego, szwagra radzikowskiego. spotkała się z matką, jak 
się okazało, ostatni raz. W marcu 1943 r. wydał ją syn leśnika w bolestach 
i zaprowadził na posterunek do Łosic. była bita, ale nie zdradziła, kto ją 
przechowywał. niemcy rozstrzelali matkę na kirkucie.

Chrzest

Wędrowała po wioskach. – U jednych byłam noc, u innych mieszka-
łam kilka tygodni – opowiada stella. Jesienią 1943 r. trafiła do mariana Pie-
chowicza w kornicy pod siedlcami. Gospodarstwo leżało na uboczu, pod 
lasem. Gdy Piechowicz zobaczył stellę, przestraszył się. Jego żona była spo-
kojna: „a gdyby to było nasze dziecko?” – zapytała męża.

stella pomagała w domu pani lucynie i uczyła dzieci czytać, pisać oraz 
pacierza. miała swój pokój i czas dla siebie. W niedzielę chodziła do kościoła 
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do radzikowa, stała na chórze, nie znając liturgii. Gdy po kilku miesiącach 
zaczęli szeptać, że u Piechowiczów jest Żydówką, opowiedziała o tym księ-
dzu Czesławowi Chojeckiemu. Potem ze zdumieniem słuchała niedzielne-
go kazania proboszcza Zygmunta Wachulaka: – Gdy wam każą wydawać 
Żydów, nie wolno wam tego czynić, bo mają te same nieśmiertelne dusze. 
musicie im pomóc, dać żywność, odzież i przenocować. 

na wsi przestali gadać i znowu czuła się bezpiecznie. sąsiad Czesław 
Gorzała zaprosił ją na rekolekcje „zakonnika z Warszawy”. słowa mariani-
na o. Henryka suleja trafiły ją mocno: – Piekło to jest stan duszy, która wie, 
że bóg jest, ale nie może go kochać.

– Tak właśnie czułam się w getcie w Łosicach, byłam „głodna” boga – 
mówi stella. Po mszy wróciła do kościoła i poprosiła o. suleja o chrzest. 
Poznał, że jest Żydówką i skierował do proboszcza. Po miesiącu duchowych 
przygotowań, w sobotę przed Zielonymi Świątkami stella przyjęła chrzest. 
odbył się po mszy w zamkniętym kościele. 

– Z księdzem Chojeckim i rodzicami chrzestnymi było nas czworo – 
uśmiecha się stella. Po chrzcie podjęła decyzję, że wstąpi do zakonu kar-
melitanek. mała Teresa od Dzieciątka Jezus została jej duchowym prze-
wodnikiem po lekturze „Dziejów duszy”.

niemcy odeszli w połowie lipca 1944 r. akurat do Piechowiczów przyje-
chali goście, więc stella poszła spać do stodoły, na siano. Gdy obudziła się 
rano, na klepisku pokotem spali czerwonoarmiści. 

Biały Hermon

…Hajfa, ciepłe popołudnie, rozmawiam ze stellą na balkonie jej dom-
ku. – W Polsce odnalazłam boga, a tutaj, w izraelu, swoje miejsce na zie-
mi – mówi szczupła, niska kobieta. ma 82 lata, ale nawet gdy opowiada 
o ostatnich zakupach, czyni to ze swadą i humorem. Pytana o swoje zdro-
wie, śmieje się: – Pan bóg ma żydowską głowę, jak to jego interes, to niech 
o to dba.

Z balkonu widać portową zatokę oraz Galileę. Przy dobrej widoczności 
można dostrzec akkę i ośnieżony Hermon na libańskiej granicy. Zachód 
słońca oglądamy w milczeniu. rozmawiamy.

stella zdała maturę w 1945 r. i po próbach w kilku miastach, wstąpiła do 
zakonu karmelitanek bosych w Poznaniu. nie obyło się bez protekcji pro-
wincjała o. Józefa. Habit zakonny włożyła 22 sierpnia 1948 r., była to 6. rocz-
nica likwidacji getta w Łosicach.

W karmelu czuła się szczęśliwa, pracowała, modliła się i czytała: 
szczególnie stary Testament, czyli dzieje narodu wybranego. Poznała też 
o. Daniela, Żyda, który działał w ruchu oporu, potem ochrzcił się i wstąpił 
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do karmelitów. był znanym i szanowanym kapłanem, na jego kazania przy-
chodziły tłumy ludzi. Gdy w latach 50. XX w. wyjechał do izraela, zaskar-
żył w sądzie najwyższym ministra, który odmówił mu przyznania obywa-
telstwa. Przysługiwało ono, zgodnie z prawem powrotu, każdemu Żydowi. 
Zakonnik przegrał, otrzymał obywatelstwo, ale bez wpisu „Żyd”. W Polsce 
i izraelu było o tym głośno.

– Decyzję podjęłam szybko – mówi stella. sprawcą był ks. edward szy-
manek, który po pielgrzymce w izraelu namówił ją, aby powróciła do „kra-
ju ojców”. szybko otrzymała wizę, ale musiała zrzec się polskiego obywatel-
stwa. – Płakałam, gdy wyszłam na ulicę – wspomina stella. 

W 1969 r. była już w izraelu. Ze wzruszeniem zwiedzając Ziemię Świętą, 
zapragnęła poznać język przodków. W karmelu w betlejem bezskutecznie 
prosiła o. generała karmelitów o możliwość nauki hebrajskiego w szkole. 
Potem była w Hajfie, gdzie wszystkie siostry zakonne mówiły po francusku. 
Dziwiła się głośno: – Dlaczego śpiewamy psalmy po łacinie, a nie w języku 
Dawida? – gorsząc konserwatywne siostry. Po dwóch latach pobytu, popro-
siła o zgodę na wystąpienie z zakonu.

Konsulat w Hajfie

Początki świeckiego życia były trudne. – W karmelu spędziłam 24 lata 
– tłumaczy stella. Podjęła pracę jako pielęgniarka w domu opieki społecz-
nej i naukę hebrajskiego, studiowała filozofię i historię bliskiego Wschodu. 
Zakupem domku na neve Joseph, dzielnicy biedoty i prostytutek, zasko-
czyła nawet swoich przyjaciół. Gdy zaś arabscy studenci zostali jej lokato-
rami, sąsiedzi Żydzi byli przerażeni. Dopiero po roku, dwóch, przestali się 
bać. 

– Pytali, czy nie mam dla nich lokatorów? – opowiada stella.
aziz poznał stellę w osadzie neve shalom (oazie Pokoju), stworzonej 

przez dominikanów dla rodzin żydowskich i arabskich. oboje byli wolon-
tariuszami. aziz doskonale pamięta spotkanie w 1983 r. – stella tańczyła 
z gromadką dzieci.

był pierwszym lokatorem stelli, studiował socjologię. szybko przestał 
się dziwić, gdy w domku stelli zamieszkiwało nawet kilkanaście osób. – 
Przygarniała bezdomnych, arabów, narkomanów – mówi aziz, obecnie 
menager personalny szpitala karmel w Hajfie. 

Gdy po 1989 r. w Hajfie pojawiła się fala Polaków, stella pomagała bez-
interesownie wielu osobom. słysząc polski na ulicy, często zapraszała ludzi 
do domu. Po mieście poszła fama, że jest stella, która wszystkim załatwia 
pracę. Także w polskiej ambasadzie w Tel awiwie mówiono, że u stelli 
w Hajfie jest polski konsulat. 
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Piątek jest dla stelli dniem szczególnym. od wielu lat, w południe, pod 
ogrodami bahajów, pikietuje razem z „kobietami w czerni”. Pacyfistycz-
na organizacja skupiająca arabki i Żydówki, od początku działała pod sil-
ną presją obu społeczności. Pikietujące kobiety, obrzucano arabskimi prze-
kleństwami lub hebrajskimi wyzwiskami. 

– To przeszłość, dzisiaj ludzie pragną pokoju – uśmiecha się stella.
Po powrocie do domu, rozpoczyna przygotowania do szabasowej wie-

czerzy. Po modlitwie, razem z gośćmi, łamie się macą i pije wino ze wspól-
nego kielicha. W sobotę stella wybiera się na modlitwę do pobliskiej syna-
gogi, a w niedzielę na mszę świętą do „Domu chleba”, kaplicy chrześcijan 
hebrajskich. 

– Jesteśmy Żydami, żyjącymi zgodnie z nauką Jezusa – mówi stella. –
od 2003 r. mamy swojego biskupa, Jeana baptiste Gouriona.

Nasza Żydóweczka

Pod koniec lat 70. XX w. spisała historię swojego ocalenia, aby Yad 
Vashem uhonorował zasłużonych medalem sprawiedliwy wśród narodów 
Świata. Pierwszy wniosek, dotyczący proboszcza Wachulaka, odrzucono. – 
on nie przechowywał, tylko pomógł – stwierdził notariusz bronowski.

Pierwszymi „sprawiedliwymi” stelli zostali aniela kalicka i Wacław 
radzikowski, był rok 1981. Potem byli kolejni: irena i ezechiel romaniuk, 
Halina i Zygmunt Ługowscy, Józefa i andrzej Zdanowscy oraz syn stani-
sław, rozalia i Franciszek Wielgórscy, Józefa i Jan Ułasiuk, Janina i stani-
sław mroz, Władysława Piotrowska, Helena kaźmierczak-Gruszka, lucy-
na i marian Piechowicz, Józefa i Józef Zbucki, anna radzikowska i ostatnia 
Wacława Jezierska odznaczona w 1994 r. razem 23 osoby.

– To nie wszyscy, którzy mnie ukrywali – podkreśla stella, lecz próby 
uhonorowania kolejnych osób, zostały wyhamowane. – To znowu pani? – 
słyszała często w Yad Vashem. Pracownicy YV nie kryli sceptycyzmu, co do 
liczby osób ratujących stellę. – Jakie ma pani motywacje, składając ciągle 
nowe wnioski? – pytał mordechaj Paldiel, dyrektor Działu sprawiedliwych.

Pierwszy raz odwiedziła Polskę w 1987 r. odszukała swoich dawnych 
przyjaciół. – Cieszyli się, jakby wrócił ktoś z ich rodziny – mówi stella. Hali-
na Ługowska rozpłakała się: – moja ty Żydóweczko! 

W radzikowie, podczas mszy w intencji Czesława Gorzały, nowy pro-
boszcz poprosił ją, aby przedstawiła się młodym parafianom. Zaprosił też 
na kolację. 

odwiedziła córkę Wacława radzikowskiego, który ukrywał ją kilka 
tygodni. Wacia opowiedziała jej, że w bunkrze pod oborą, przez ponad rok, 
ojciec ukrywał czterech Żydów. Przeżyli. 
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Zapraszała do Hajfy swoich „sprawiedliwych”, ich dzieci i wnuki, poka-
zując Ziemię Świętą. W 1992 r. wzięła do ręki pióro i napisała monografię 
„a gdyby to było Wasze dziecko?”. Przedstawiła listę około 25 rodzin, które 
ją przechowywały. Przyznaje, że wszystkich nazwisk już nie pamięta.

– Prawdę należy mówić głośno – powtarza przesłanie stella. Tym bar-
dziej, że uprzedzenia i stereotypy stale ją zaskakują. bodaj cztery lata temu 
spotkała w Yad Vashem prof. izraela Gutmana. Zasugerowała przetłuma-
czenie na hebrajski nowej książki o irenie sendlerowej, która działając 
w „Żegocie”, uratowała z warszawskiego getta 2,5 tysiąca dzieci. Prof. Gut-
man nie ukrywał wątpliwości, co do liczby uratowanych dzieci. – może 
z tysiąc – stwierdził. 

Zapytany publicznie w Yad Vashem prof. izrael Gutman, potwierdził 
swoje obiekcje, dotyczące ireny sendlerowej. – Co roku czytam publika-
cje z coraz większymi liczbami uratowanych – powiedział ze zdziwieniem, 
dodając na koniec: – To było niemożliwe, te tysiące.

stella unika angażowania się w bieżące, polityczne problemy. Pomaga 
tym, których inni nie zauważają: swoim sąsiadom beduinom czy siero-
tom w indiach. Jeszcze w karmelu w Polsce starała się o wyjazd do indii. 
Pod koniec lat 90. była tam, pokazuje zdjęcie arti – córki „adoptowanej 
na odległość”. Dziecko chorowało z niedożywienia, ale szybko wydobrzało. 
stella wcale nie ukrywa, że czuje się jak dłużnik. Uśmiecha się pogodnie: 
– mnie ratowali ludzie, narażając życie, a ja ratuję dziecko, płacąc co mie-
siąc 30 dolarów.

summary

"God has a Jewish head" 
on the life of stella Zylbersztajn

The story of stella Zylbersztajn, a Jewish woman from Łosice (a town in the 
east of Poland) who recalls her childhood, school years, the outbreak of 
World War ii and the time of oppression. even as a child, she wants to seek 
the truth and gain knowledge. During her wanderings she is being hidden 
by several dozen Polish families who offer her support and encouragement. 
in her search for God she converts to Christianity and enters the convent 
of the barefoot Carmelite sisters in Poznań, where after a few years of con-
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templation and praying she decides to return to „the land of her fathers,” to 
israel. life out of the convent is not easy for her. at last, having found her 
place in the world, she starts learning Hebrew, studying philosophy and the 
history of the middle east. she settles in neve Yosef, the underclass district 
of Haifa, to give shelter and care to all in need. after the war, thanks to her 
efforts 23 Poles received the righteous among the nations title. in 1992 
she wrote an autobiography A gdyby to było Wasze dziecko? [And What If 
It Were Your Child?] in which she listed 25 families who gave her shelter 
during the German occupation of Poland.
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70. rocznica wybuchu powstania 
w obozie Zagłady w Treblince1

ocalenie, zniszczenie fabryki śmierci i zemsta – tymi trzema priorytetami 
kierowali się więźniowie obozu Zagłady w Treblince w trakcie wybuchu 
zbrojnego powstania. W upalny poniedziałek 2 sierpnia 1943 roku około 
700 Żydów stanęło do walki o swoje życie, zbiegło około 200 z nich. końca 
wojny doczekało ok 100.

W 70. rocznicę wybuchu buntu w niemieckim obozie Zagłady w Tre-
blince przypomniano o tragicznych wydarzeniach z lat wojennych. Uroczy-
stości pod centralnym pomnikiem rozpoczął prof. Paweł Śpiewak, dyrek-
tor Żydowskiego instytutu Historycznego. Wybuch powstania w Treblince 
przybliżył uczestnikom spotkania jedyny żyjący obecnie świadek zbrodni 
niemieckich, samuel Willenberg2.

– bunt nie wybuchł z dnia na dzień – relacjonował Willenberg. – Wśród 
1 .  Ź r ó d ł o:  ht t p:// t r eb l i n k a - mu z e u m .e u/i nde x .php/8 - a k t u a l no s c i /9 7 -

roczn ica-w ybuchu-powsta n ia-w- obozieht tp://t rebl in ka-muzeum.eu/index .
php/8-aktualnosci/97-rocznica-wybuchu-powstania-w-obozie.

2. samuel Willenberg – syn cenionego artysty malarza i pedagoga Pereca Willenber-
ga. Do obozu zagłady w Treblince samuel trafił jako 19-latek wraz z ludnością getta z opa-
towa. Uratował się dzięki temu, że spotkany w obozie kolega poradził mu, by ten zgłosił 
się do pracy jako murarz. Przeżył w Treblince dziesięć miesięcy w grupie więźniów son-
derkommanda pracujących na terenie obozu. W niedzielę 2 sierpnia 1943 r. wziął udział 
w buncie więźniów. ranny w nogę podczas ucieczki z obozu, dotarł do Warszawy. Tam 
odnalazł swoich rodziców. szybko nawiązał kontakt z podziemiem i brał udział w dzia-
łalności dywersyjnej. Z chwilą wybuchu Powstania Warszawskiego wstąpił do ak. brał 
udział w zdobywaniu Czeskiej ambasady i walczył na barykadach Śródmieścia Południo-
wego w oddziale batalionu „ruczaj”. We wrześniu z przyczyn osobistych przeniósł się do 
Pal (Polska armia ludowa). Po upadku powstania udekorowany orderami: Virtuti mili-
tari V klasy, dwukrotnie krzyżem Walecznych, srebrnym krzyżem Zasługi z mieczami 
i Złotą odznaką Polskie armii ludowej. Po zakończeniu wojny przez rok służył w Woj-
sku Polskim w stopniu porucznika. W 1946 r. na własną prośbę został zdemobilizowany. 
nawiązał współpracę z organizacją syjonistyczną, prowadził kursy samoobrony dla mło-
dzieży żydowskiej oraz przeprowadzał przez alpy grupy nielegalnych emigrantów do Pale-
styny. W 948 r. ożenił się z adą lubelczyk, która przeżyła okupację w Warszawie ukrywa-
jąc się po stronie aryjskiej. Podczas pobytu w rzymie otrzymał wiadomość o śmierci ojca. 
Dwa lata później razem z żoną i matką wyjechali z Polski do izraela. W izraelu przez 3 lata 
pracował w ministerstwie rozbudowy, później przez 40 lat w ministerstwie rozbudowy 
jako główny inspektor mierniczy. W 1960 r. urodziła mu się córka orit. W wieku 70 lat roz-
począł studia na Uniwersytecie Trzeciego Wieku.
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więźniów ze strefy przyjęć i strefy zagłady zawiązała się siatka konspira-
cyjna, o której niemal nikt nie wiedział, gdyż tylko mała grupa ludzi była 
zaangażowana w przygotowanie powstania. sam też nie wiedziałem aż do 
ostatniego dnia. Plan był taki: otworzyć arsenał dorobionym kluczem, roz-
prowadzić broń, obrzucić niemców i Ukraińców granatami, podpalić obóz 
i uciekać. Tak też się stało. kilka baraków zajęło się ogniem. komór gazo-
wych nie udało się podpalić, ale rozpoczęła się strzelanina. Więźniowie 
zaczęli uciekać w stronę parkanu. razem z nimi ja. nigdy nie zapomnę wido-
ku zapór czołgowych, wśród których stali wyprostowani niczym pomni-
ki zabici więźniowie. Wokół leżały trupy. razem z innymi uciekinierami 
przeskoczyliśmy po nich, obierając kierunek w stronę lasu. i choć zostałem 
postrzelony w nogę biegłem dalej – kontynuował samuel. – W końcu osza-
lałem i zacząłem krzyczeć „Piekło spalone! Piekło spalone!”. Dobiegliśmy 
do torów kolejowych siedlce – małkinia. Przebiegliśmy je, potem była szosa. 
i znów olszynka. nagle szok! Dobiegliśmy do budynków. Porozbiegaliśmy 
się. Jedni na prawo, drudzy w lewo. Tylko ja przeszedłem wieś i zostałem 
sam. Dobrzy ludzie pomogli mi opatrzyć nogę. Dziewczyna ze sklepu spo-
żywczego w skibniewie dała mi też 20 zł na bilet kolejowy oraz 15 papiero-
sów i zapałki. następnego dnia po noclegu spędzonym w stogu siana byłem 
w siedlcach, skąd udałem się do rembertowa. i tak ocalałem.

Po krótkiej modlitwie w intencji ofiar, kilka słów o obozie Zagłady 
w Treblince wygłosił sigmund rolat, skarbnik muzeum Historii Żydów 
w Polsce, Żyd, którego rodzina zginęła w Treblince. Wyraził chęć pomo-
cy w budowie Centrum edukacji o Zagładzie Żydów i obiecał Willenbergo-
wi, że w ciągu 3–4 lat spotkają się razem, żeby uroczyście otworzyć budy-
nek. Po nim z krótkim przemówieniem wystąpił minister edukacji izraela 
– avraham Wortzman. – W sercu tego lasu i kamieni z nazwami miast, 
trudno zrozumieć co stało się w tym miejscu przed 70 latami. może powin-
niśmy milczeć i wsłuchiwać się w tą ciszę, która pełna jest głosów i krzyków 
dziesiątek, setek tysięcy dzieci, matek, ojców. stoję tutaj i jestem dumny 
oraz wzruszony tym, że czuję ból mojego narodu, którego popioły są tu roz-
rzucone. naziści i ich pomocnicy myśleli, że mają prawo decydować o tym, 
kto ma żyć, a kto nie. nie wzięli pod uwagę jednego, to jest ducha narodu 
żydowskiego, oraz tego, że pomimo cynizmu, oszustwa i zła, naród żydow-
ski ocalał i żyje do dzisiaj – dodał Wortzman na zakończenie.

następnie o potrzebie pamięci i znaku ochrony narodu żydowskie-
go, ukrytym w symbolicznym haśle „nigdy więcej” przypomniał szewach 
Weiss, były przewodniczący knesetu oraz ambasador izraela w Polsce, obec-
nie wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. i choć, jak wspomniał, mor-
derstwo trwa do końca historii świata, to ratowanie i sprawiedliwi wśród 
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narodów Świata też trwają dalej w pamięci tych, co przetrwali i przekaza-
li historię potomnym. 

– Wczoraj wieczorem uczestniczyłem w uroczystościach rocznicowych 
związanych z 69. rocznicą powstania warszawskiego – wspominał woje-
woda mazowiecki Jacek kozłowski. – Przytoczono straszne cyfry, które 
wracają do mnie także w tym miejscu. Zarówno tam, jak i tu w Treblin-
ce nikt nie wie, kim byli ci ludzie, którzy zginęli. i nie sposób się oprzeć 
dręczącym myślom. Tragiczny los złączył oba nasze narody w czasie dru-
giej wojny światowej i dobrze jest, kiedy pamięć o tych tragicznych czasach 
nadal nas łączy. Tragedia tego miejsca polega na tym, że magia tych ogrom-
nych liczb, każe nam myśleć o skali zdarzenia, rzadziej mówimy o kon-
kretnych ludziach. Chciałbym, żeby to się zmieniło, aby pamiętać, że wszy-
scy tu umarli z imienia i nazwiska jak Janusz korczak. Zdaje sobie sprawę, 
że jesteśmy bezradni wobec przeszłości, ale nie dopuśćmy do bezsilności 
w przyszłości, dlatego tak ważne jest to, żeby przeprowadzone w Treblince 
ludobójstwo nigdy się nie powtórzyło.

Po przemówieniach gości złożono kwiaty i zapalono znicze. Hołd 
900 tys. Żydom oddała m.in. delegacja Dzieci Holocaustu z adą (do dzisiaj 
posługuje się aryjskim imieniem krystyna) Willenberg na czele, kancelaria 
prezydenta rP, przedstawiciel ministerstwa spraw Zagranicznych, mini-
sterstwa obrony narodowej, ministerstwa kultury i Dziedzictwa narodo-
wego, instytut Pamięci narodowej, wojewoda mazowiecki Jacek kozłowski, 
reprezentanci ambasady izraela, Czech, stanów Zjednoczonych amery-
ki Północnej, republiki Federalnej niemiec, delegacja Towarzystwa spo-
łeczno-kulturalnego Żydów w Polsce, przedstawiciele międzynarodowej 
rady oświęcimskiej, Centrum badań nad Zagładą Polskiej akademii nauk, 
Żydowski instytut Historyczny im. e. ringelbluma w Warszawie, muzeum 
Więzienia Pawiak, Państwowe muzeum na majdanku, muzeum regional-
ne w siedlcach, Jan słomiak, burmistrz kosowa lackiego, andrzej minar-
czuk, przewodniczący rady Powiatu sokołowskiego, ks. ryszard Zalewski, 
proboszcz z parafii Prostyń oraz ks. Paweł rytel-andrianik.

kolejnym punktem programu było odsłonięcie kamienia węgielnego 
pod budowę Centrum edukacj o Zagładzie Żydówi. symbolicznego aktu 
dokonał samuel Willenberg, jego żona ada (krystyna), córka orit, prof. 
Paweł Śpiewak i Grażyna Pawlak, dyrektor Fundacji im. prof. m. schorra 
w Warszawie, która przy okazji zachęcała obecnych do pomocy w zbiór-
ce funduszy na budowę nowej inwestycji. – babciu, dziadku i członkowie 
mojej rodziny, których prochy są tutaj rozrzucone. Jestem z wami. stojąc 
przy kamieniu węgielnym, przypomina mi się jego symbolika. kamień to 
nie tylko śmierć, ale też bezpieczeństwo. aby przybliżyć naszą smutną 
historię, postanowiłam wesprzeć realizację projektu. razem z sigmudem 
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rolatem, Pawłem Śpiewakiem, oraz samuelem Willenbergiem zakładamy 
fundację, która pomogłaby w jak najszybszym zrealizowaniu idei samuela. 
Do współpracy zapraszamy wszystkich, dla których pamięć i historia nie są 
obojętne. bowiem zrozumieć śmierć, to znaczy poznać życie – podsumo-
wała Pawlak.

Potem wszyscy uczestnicy spotkania udali się na salę konferencyjną 
mWim. Tam można było obejrzeć wystawę fotografii cyklu rzeźb przed-
stawiających postacie i sceny z obozu w Treblince – „Żydzi wysiadają-
cy z pociągu na stacji w Treblince”, „ojciec, który pomaga swemu syno-
wi w zdjęciu butów w drodze do komór gazowych”, „Dziewczyna w trakcie 
strzyżenia głowy przed wejściem do komory gazowej”, „nagie kobiety 
w drodze do komory gazowej”, „Żyd, inwalida wojenny, który został odesła-
ny do »lazaretu« i tam zastrzelony”, „sortowacz butelek”, „oszalała dziew-
czyna, trzymająca w dłoni ostatni skarb-chleb”, „Więźniowie przenoszący 
ciała martwych z pociągu do lazaretu”, „Więzień zbierający rzeczy nale-
żące do zagazowanych”, „»sheissmeister« – żydowski więzień wyznaczo-
ny na dyżurnego w latrynie”, „artysta malarz”, „orkiestra”, „bunt więźniów 
Treblinki, 2 sierpnia 1943 roku”, „Ucieczka zbuntowanych więźniów” oraz 
„bojownik z Treblinki”. 

Głos zabrał także andrzej matuszewicz, dyrektor muzeum regionalne-
go w siedlcach. – kiedy jestem w tym miejscu nasuwa mi się na myśl kil-
ka smutnych refleksji. Jedną z nich jest to, że w tym miejscu przed 70 laty 
w sposób perfekcyjny zorganizowano piekło na ziemi, drugą natomiast 
świadomość, że ludzie, ludziom zgotowali ten los. 

o przyjętej przez sejm rzeczpospolitej Polskiej w dniu 26 lipca 2013 roku 
uroczystej uchwale upamiętnijącej 70. rocznicę wybuchu buntu w Treblin-
ce poinformował obecnych na sali uczestników spotkania poseł arkadiusz 
Czartoryski. – Wszyscy parlamentarzyści byli za przyjęciem uchwały upa-
miętniającej wydarzenia z roku 1943. Uchwała ta w sposób oczywisty przy-
pomina wybuch buntu w Treblince, jak również oddaje cześć wszystkim 
mieszkańcom okolic Treblinki, którzy w tamtych dniach wyciągnęli rękę 
do swoich braci Żydów i im pomogli. 

następnie wystąpiła orit Willenberg-Giladi, która omówiła prezenta-
cję koncepcji budowy Centrum edukacji. – mój ojciec samuel Willenberg 
posiada misję, która rozpoczęła się w tym momencie, kiedy spoglądał na 
dym unoszący się nad Treblinką. Całe życie poświęcił temu, aby pamięć o 
tym tragicznym okresie została upamiętniona we wszystkich pokoleniach. 
Po rewolcie w Treblince naziści z niesłychaną precyzją nie pozostawili 
jakichkolwiek fizycznych śladów po istnieniu obozu śmierci w Treblince. 
Pozbawione dachu miejsce pamięci nie daje szansy osobom, które odwie-
dzają Treblinkę, aby doświadczyć i zrozumieć, jakie straszne wydarzenia 
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się tu rozegrały. Zadanie to ma wypełnić Centrum edukacji o Zagładzie 
Żydów.

następnie orit Willenberg-Giladi precyzyjnie nakreśliła plan budo-
wy Centrum edukacji. Wedle jej pomysłu budynek nie może przypomi-
nać kształtem żadnego innego gmachu. ma on być filozoficzną obserwacją 
obozu, a nie próbą imitacji jego kształtu. Cała struktura nawiązuje do arki, 
archetypicznego symbolu zaczerpniętego z biblii. Łuk w postaci tęczy, któ-
rą człowiek otrzymał na znak odwiecznego przymierza odzwierciedla ideę 
Centrum edukacji. Jego twarda struktura ma kontrastować z jasnymi kolo-
rami nieba. budynek ma być postawiony nad dołem i w centralnym punkcie 
musi wisieć w powietrzu. Przestrzeń poniżej łuku ma prowadzić zwiedza-
jących do „Domu śmierci”, czyli do miejsca pochówku setek tysięcy Żydów 
z różnych części Polski i całej europy. nad budynkiem ma stale unosić się 
dym, który zarówno zasłaniałby, jak i w trakcie zbliżania się do niego odsła-
niałby swój wizerunek. 

Uroczyste obchody 70. rocznicy wybuchu buntu w Treblince zakończy-
ły się wideoprezentacją Byłem w Treblince w reżyserii Władysława Jurko-
wa oraz promocją książki Co wiemy o Treblince? Stan badań wydanej pod 
redakcją dr edwarda kopówki, kierownika mWim. W uroczystościach 
wzięło udział około 300 osób.

Aneta Korczak 
Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince



aneks ii

Przemówienie romana Chojnackiego, 
Prezesa Związku romów Polskich z siedzibą w szczecinku 
wygłoszone 30.07.2014 r. w Treblince podczas uroczystości 

odsłonięcia i poświęcenia pomnika upamiętniającego 
romów i sinti pomordowanych w niemieckim nazistowskim 

obozie Pracy i obozie Zagłady w Treblince

Panie i Panowie, Bracia i siostry, 
Jawen sare saste i bahtałe manuszałe

spotkaliśmy się tu dzisiaj, by wspólnie upamiętnić jakże tragiczną historię 
naszego narodu romskiego. bólem, cierpieniem i krwią jest nasiąknięta ta 
ziemia, na której stoimy, ziemia, która zabrała tysiące istnień ludzkich. Za-
głada osób narodowości romskiej, która została dokonana rękoma funkcjo-
nariuszy iii rzeszy oraz wspierających ich kolaborantów z okupowanych 
przez hitlerowskie niemcy krajów w europie i państw satelickich rzeszy, 
pozostawiła spustoszenie w naszych sercach.

Tragedia naszego narodu przez wiele lat była pomijana we wszystkich 
rozważaniach i analizach dotyczących zbrodni ludobójstwa popełnionych 
podczas ostatniej wojny światowej. Dopiero niedawno zaczęto otwarcie 
mówić o gehennie romów i sinti w okupowanej europie. Dla wielu państw 
wydawało się być niewygodnym oficjalne przyznanie się do udziału ich 
funkcjonariuszy w zbrodniach wobec romów, co mogłoby postawić w nie-
korzystnym świetle ich dotychczas znaną rolę w ii wojnie światowej.

oficjalne dane mówią o 500 tysiącach romów i sinti zamordowanych 
podczas ii wojny światowej, jednakże liczba ta uwzględnia jedynie rom-
skich więźniów obozów zagłady, obozów pracy przymusowej oraz gett, jak 
również osoby objęte deportacjami. Łączna liczba romów i sinti zabitych 
przez nazistów i ich sojuszników jest najprawdopodobniej 3, a nawet 4 razy 
wyższa od podanej powyżej.

W przeciwieństwie do ludności żydowskiej ani w trakcie działań wojen-
nych, ani w pierwszych latach po wojnie nikt nie zabierał głosu w sprawie 
romskich ofiar ii wojny światowej oraz w sprawie losów osób, które przeży-
ły wojnę, stale ukrywając się w obawie przed utratą życia, a ponadto były 
więźniami obozów i gett. Dopiero niespełna 40 lat temu zaczęto na świecie 
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mówić głośno o tragedii romów i sinti oraz o konieczności umieszczenia 
tego faktu w historii.

Dzisiaj, po prawie 70 latach od zakończenia ii wojny światowej, sytu-
acja romów i sinti w europie nadal nie jest zadowalająca, a co gorsza wciąż 
padają oni ofiarami aktów przemocy, a niekiedy również i zbrodni o pod-
łożu rasistowskim i etnicznym. najbardziej smutne jest w tym to, że owe 
występki nierzadko cieszą się cichym przyzwoleniem ze strony danych 
społeczeństw, a co gorsza również decydentów politycznych na szczeblu 
centralnym i lokalnym.

Doświadczenia sprzed 70 lat muszą być przestrogą dla wszystkich ludzi 
w Polsce, w europie i na świecie, by nigdy nie pozostawali oni obojętni na 
zbrodnie i prześladowania ludzi z powodu ich przynależności narodowej, 
etnicznej, językowej czy też religijnej. Zło i nienawiść prowadzące do zbrod-
ni muszą być zwalczane już na samym początku, w przeciwnym bowiem 
razie mogą osiągnąć taką siłę, którą bardzo ciężko byłoby powstrzymać.

Jestem bardzo dumny, iż dzięki staraniom Zespołu do spraw rom-
skich komisji Wspólnej rządu i mniejszości narodowych i etnicznych 
oraz przy wsparciu kancelarii Prezesa rady ministrów 3 lata temu, 29 lip-
ca 2011 roku sejm rP na mocy specjalnej uchwały ustanowił obchodzony 
2 sierpnia Dzień Pamięci o Zagładzie romów i sinti oficjalnym świętem 
państwowym rP.

młode pokolenie romów, tak samo jak ich rówieśnicy z innych naro-
dów, ma prawo do zgodnej z prawdą wiedzy o dziejach swego narodu, także 
tych bolesnych i wstydliwych.

niechaj więc uroczystości takie jak dzisiejsza pełnią rolę „żywych lekcji 
historii”, na których obecni będą przedstawiciele kilku pokoleń, oddający 
cześć i honor pomordowanym przodkom.
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Błogosławieństwo pomnika 
ku czci pomordowanych romów i sinti 

w treblince1

(treblinka, 30 lipca 2014 r.)

Bp Wspomożenie nasze w imieniu Pana.
W. który stworzył niebo i ziemię.
Bp Pan z Wami.
W. i z duchem Twoim.

módlmy się:
Boże miłosierny, przywołujemy dziś tamte tragiczne dni, 

wspominamy niewinne ofiary romów i sinti oraz bezmierny ból ich 
konania. Wierzymy, że w jedności z ofiarą twego syna, a naszego 
Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który za nas umarł i zmartwychwstał, 
ich cierpienie i śmierć nabierają zbawczego wymiaru. Prosimy Cię, 
Boże, przyjmij ich do ojczyzny wiecznej, gdzie nie ma łez, bólu 
i przemijania. Daj też ukojenie rodzinom tych ofiar. Chroń nas 
przed uczuciem nienawiści. ojcze Święty, odpuść nam nasze winy, 
jako i my odpuszczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. Natchnij 
nas odwagą i mądrością, byśmy szukając sprawiedliwości, byli 
miłosierni, a miłość do innych przeżywali w prawdzie.

spraw dobry Boże, aby ten pomnik pamięci, który poświęcamy ku 
czci pomordowanych romów i sinti w miejscu straceń w niemieckim 
nazistowskim obozie Pracy i obozie Zagłady w treblince – 
przypominał nam tych wszystkich, którzy zakończyli tutaj swój 
ziemski żywot. Niech błogosławieństwo Boga Wszechmogącego: 
ojca + i syna + i Ducha Świętego + spocznie na tej tablicy i budzi 
pamięć modlitewną u tych wszystkich, którzy zatrzymają się przed 
nią. racz Panie przyjąć modlitwę naszą, który żyjesz i królujesz na 
wieki wieków. amen. 

1. Tekst wygłosił: ks. bp. Tadeusz Pikus – ordynariusz Diecezji Drohiczyńskiej.
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Polskie stowarzyszenie im. Janusza korczaka jest pozarządową organizacją 
pożytku publicznego promującą i popularyzującą w Polsce i za granicą hu-
manistyczne idee i dorobek twórczy Janusza korczaka/Henryka Goldszmi-
ta – wybitnego pedagoga, publicysty, pisarza, lekarza i działacza społeczne-
go. W swojej działalności stowarzyszenie kontynuuje i pomnaża 50-letnie 
osiągnięcia Polskiego komitetu korczakowskiego.

Tworzy społeczny ruch korczakowski: zrzesza szkoły, placówki, insty-
tucje i organizacje pozarządowe noszące imię Janusza korczaka, pracują-
ce metodami korczakowskimi z dziećmi i młodzieżą oraz upowszechniają-
ce postać i dorobek starego Doktora. na terenie Polski stowarzyszenie jest 
federacją regionalnych kręgów korczakowskich. Psk należy do sieci orga-
nizacji pozarządowych, w tym do międzynarodowego stowarzyszenia im. 
Janusza korczaka.

Jesteśmy partnerami i współorganizatorami konferencji, semina-
riów, spotkań, warsztatów dla nauczycieli, studentów i uczniów. Wspie-
ramy i patronujemy kampaniom i wydarzeniom kulturalnym, artystycz-
nym i sportowym, popularyzującym zarówno idee humanistyczne starego 
Doktora jak i jego działalność twórczą, pedagogiczną i społecznikowską. 
Współpracujemy ze środowiskami naukowymi – członkowie stowarzysze-
nia prowadzą i upowszechniają badania nad życiem i dorobkiem Janusza 
korczaka.

Ważna jest dla nas całoroczna praca wychowawcza w szkołach i placów-
kach im. Janusza korczaka:

• obchody w każdej szkole i placówce „Dni Patrona” pod hasłem 
stowarzyszenia;

• konkursy wiedzy o starym Doktorze, jego życiu i twórczości, 
konkursy plastyczne, literackie;

Nie wolno zostawić świata, jakim jest
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• zajęcia wychowawcze w klasach;
• zapoznawanie uczniów z twórczością literacką Janusza korczaka 

w ramach lekcji bibliotecznych i języka polskiego;
• poszerzenie zbiorów bibliotek o pozycje dotyczące Patrona;
• redagowanie i zamieszczanie w gazetkach szkolnych artykułów 

o starym Doktorze;
• działalność samorządów uczniowskich, w tym „Dni samorządności” 

oraz demokratycznych wyborów do rady Uczniowskiej;
• zajęcia pozaszkolne rozwijające pasje i zainteresowania dzieci 

i młodzieży, w tym edukacja przez korczakowski teatr;
• wydarzenie sportowe.

Cenimy inicjatywy, które integrują środowisko lokalne, samorządowe 
i mają charakter międzypokoleniowy. Wspieramy młodych ludzi w działa-
niach podejmowanych w społeczności, do której przynależą, w której żyją 
na co dzień, zachęcamy do podążania za myślą Janusza korczaka: „nie wol-
no zostawić świata, jakim jest”. myślą tą kierujemy się w społecznym ruchu 
korczakowskim w Polsce od 2013 roku.

W związku z 25. rocznicą przyjęcia przez Zgromadzenie ogólne nZ 
Konwencji o prawach dziecka, ustanowiliśmy w 2014 roku w społecznym 
ruchu korczakowskim w Polsce listopad miesiącem obchodów konwencji.

Przygotowujemy autorskie programy z zakresu edukacji, kultury, 
wychowania i profilaktyki adresowane do dzieci, młodzieży i dorosłych, 
w tym od trzech lat organizujemy oGÓlnoPolski konkUrs na Pro-
JekTY eDUkaCYJne realiZoWane We WsPÓŁPraCY Z DZiećmi 
i mŁoDZieŻĄ pt. „nie wolno zostawić świata, jakim jest”, przeznaczając 
środki własne na realizację wybranych w konkursie projektów. W roku 
2014 w publicznym głosowaniu na najciekawszy projekt wzięło udział pra-
wie 150 tys. osób.

W swoich korczakowskich wędrówkach i poszukiwaniach odwiedza-
my miejsca znaczące dla życia, twórczości i działalności starego Doktora 
i jego współpracowników. Takim szczególnym miejscem jest muzeum Wal-
ki i męczeństwa w Treblince.

Wszystkich zainteresowanych działalnością Polskiego stowarzyszenia 
im. Janusza korczaka zapraszamy do współpracy oraz odwiedzania naszej 
strony: www.pskorczak.org.pl.

Barbara Janina Sochal 
Przewodnicząca  

Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka
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1. andrzej matuszewicz, dyrektor muzeum regionalnego w siedlcach, 5.09.2014 r., 
fot. Witold bobryk

andrzej matuszewicz, Director of the regional museum in siedlce, photo by Witold bobryk

2. edward kopówka, kierownik muzeum Walki i męczeństwa w Treblince, 5.09.2014 r., 
fot. W. bobryk

edward kopówka, the Head of the museum of Fight and martyrdom in Treblinka, photo 
by W. bobryk
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3. autorki wystawy „Przejście”, od lewej: agnieszka Wróbel, magda Giza, magdalena Dudek, 
sabina anna niedbała, 5.09.2014 r., fot. W. bobryk

authors of the exhibition „Przejście [Transformation],” from the left agnieszka Wróbel, 
magda Giza, magdalena Dudek, sabina anna niedbała, photo by W. bobryk 

4. Wiesław Wysok, 5.09.2014 r., fot. W. bobryk
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5. artur Zawadka, 5.09.2014 r., fot. W. bobryk

6. krzysztof bukowski, 5.09.2014 r., fot. W. bobryk
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7. Caroline sturdy Colls, 5.09.2014 r., fot. W. bobryk

8. artur Ziontek, 5.09.2014 r., fot. W. bobryk
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9. michał kołodziejek, 5.09.2014 r., fot. W. bobryk

10. Uczestnicy konferencji, 5.09.2014 r., fot. W. bobryk
Participants of the Conference, photo by W. bobryk



214 Fotografie

11. Jedną z osób biorących udział w dyskusji był robert szuchta, 5.09.2014 r., fot. W. bobryk
one of the people taking part in the discussion was robert szuchta, photo by W. bobryk

12. andrzej sochaj w dniu odsłonięcia pomnika upamiętniającego romów i sinti 
pomordowanych w Treblince, 30.07.2014 r., fot. W. bobryk

andrzej sochaj, on the day of unveiling the monument commemorating the roma and 
sinti murdered in Treblinka, 30 July 2014, photo by W. bobryk
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14. natalia kuna podczas badań terenowych, 2015 r., fot. sebastian różycki
natalia kuna during fieldwork, 2015, photo by sebastian różycki

13. sebastian różycki podczas badań terenowych, 2015 r., fot. natalia kuna
sebastian różycki during field works, 2015, photo by natalia kuna
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15. stella Zylbersztajn podczas Vii Festiwalu Filmów Dokumentalnych „niepokorni, 
niezłomni, Wyklęci” w Gdyni, październik 2015 r., [źródło: Festiwal nnW]

stella Zylbersztajn during the 7th Festival of Documentary Films „niepokorni, 
niezłomni, Wyklęci [The rebellious, the sturdy, the Cursed]” in Gdynia, october 2015, 
[source: the Festival]

16. stella Zylbersztajn z markiem Jerzma-
nem, Gdynia 2015, fot. adrian olizaruk
stella Zylbersztajn with marek Jerzman, 

Gdynia, 2015, photo by adrian olizaruk 
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17. samuel Willenberg, ostatni żyjący więzień obozu Zagłady w Treblince, po prawej jego 
córka orit, po lewej rabin michael schudrich, 2.08.2013 r., fot. W. bobryk

samuel Willenberg, the last living prisoner of the Death Camp in Treblinka, on the right 
his daughter orit, on the left rabbi michael schudrich, 2.08.2013, photo by W. bobryk

18. samuel Willenberg oprowadza zgromadzonych po byłym obozie zagłady, 2.08.2013 r., 
fot. W. bobryk

samuel Willenberg is showing a group around the former death camp, 2 august 2013, 
photo by W. bobryk
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19. Paweł Śpiewak, dyrektor Żydowskiego instytutu Historycznego, przemawia podczas 
uroczystości 70. rocznicy wybuchu powstania w obozie Zagłady w Treblince, 2.08.2013 r., 
fot. W. bobryk 

Paweł Śpiewak, Director of the Jewish Historical institute, delivering a speech during 
the ceremony of the 70th anniversary of the revolt in the Death Camp in Treblinka, 2 august 
2013, photo by W. bobryk

20. szewach Weiss przemawia podczas uroczystości 70. rocznicy wybuchu powstania 
w obozie Zagłady w Treblince, 2.08.2013 r. od lewej siedzą: krystyna-ada Willenberg, 
samuel Willenberg, sigmund rolat, fot. W. bobryk

szewach Weiss delivering a speech during the ceremony of the 70th anniversary of the 
revolt in the Death Camp in Treblinka, 2 august 2013. From the left, sitting krystyna-ada 
Willenberg, samuel Willenberg, sigmund rolat, photo by W. bobryk
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21. Uczestnicy uroczystości 70. rocznicy wybuchu powstania w obozie Zagłady w Treblince, 
w środku ks. ryszard Zalewski, proboszcz parafii Prostyń, w drugim rzędzie od prawej Jan 
słomiak, burmistrz miasta i gminy kosów lacki, 2.08.2013 r., fot. W. bobryk

Participants of the ceremony of the 70th anniversary of the revolt in the Death Camp 
in Treblinka. in the middle rev. ryszard Zalewski, the parish priest of the Prostyń parish, in 
the second row, from the right Jan słomiak, mayor of kosów lacki, 2 august 2013, photo by 
W. bobryk

22. Uczestnicy uroczystości 70. rocznicy wybuchu powstania w obozie Zagłady w Treblince, 
2.08.2013 r., fot. W. bobryk

Participants of the ceremony of the 70th anniversary of the revolt in the Death Camp in 
Treblinka, 2 august 2013, photo by W. bobryk
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23. od lewej: Jan Łazicki, przedstawiciel ministerstwa kultury, Tomasz kranz, dyrektor 
Państwowego muzeum na majdanku i agnieszka kowalczyk-nowak, rzecznik prasowy, fot. 
W. bobryk

From the left Jan Łazicki, the representative of the ministry of Culture, Tomasz kranz, 
Director of the state museum at majdanek and agnieszka kowalczyk-nowak, press 
spokesperson, photo by W. bobryk

24. od lewej: ks. Paweł rytel-andrianik, edward kopówka, Jan Jagielski podczas uroczystości 
70. rocznicy wybuchu powstania w obozie Zagłady w Treblince, 2.08.2013 r., fot. W. bobryk

From the left rev. Paweł rytel-andrianik, edward kopówka and Jan Jagielski during the 
ceremony of the 70th anniversary of the revolt in the Death Camp in Treblinka, 2 august 
2013, photo by W. bobryk
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25. roman Chojnacki, podczas uroczystości odsłonięcia pomnika upamiętniającego romów 
i sinti pomordowanych w Treblince, 30.07.2014 r., fot. W. bobryk

roman Chojnacki, during the ceremony of unveiling the monument commemorating the 
roma and sinti murdered in Treblinka, 30 July 2014, photo by W. bobryk

26. stanisława Prządka, posłanka sejmu rP podczas uroczystości odsłonięcia pomnika 
upamiętniającego romów i sinti pomordowanych w Treblince, 30.07.2014 r., fot. W. bobryk

stanisława Prządka mP during the ceremony of unveiling the monument commemorating 
the roma and sinti murdered in Treblinka, 30 July 2014, photo by W. bobryk
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27. Jacek kozłowski, wojewoda mazowiecki podczas uroczystości odsłonięcia pomnika 
upamiętniającego romów i sinti pomordowanych w Treblince, 30.07.2014 r., fot. W. bobryk

Jacek kozłowski, the mazowieckie Province Governor during the ceremony of unveiling 
the monument commemorating the roma and sinti murdered in Treblinka, 30 July 2014, 
photo by W. bobryk

28. Jacek Wilczur podczas uroczystości odsłonięcia pomnika upamiętniającego romów 
i sinti pomordowanych w Treblince, 30.07.2014 r., fot. W. bobryk

Jacek Wilczur during the ceremony of unveiling the monument commemorating the 
roma and sinti murdered in Treblinka, 30 July 2014, photo by W. bobryk
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29. ks. bp Tadeusz Pikus, ordynariusz diecezji drohiczyńskiej podczas uroczystości 
odsłonięcia pomnika upamiętniającego romów i sinti pomordowanych w Treblince, 
30.07.2014 r., fot. W. bobryk

rev. Tadeusz Pikus, bishop of the roman Catholic Diocese of Drohiczyn during the 
ceremony of unveiling the monument commemorating the roma and sinti murdered in 
Treblinka, 30 July 2014, photo by W. bobryk

30. Przedstawiciele romów i sinti, którzy dokonali odsłonięcia pomnika, 30.07.2014 r., fot. 
W. bobryk

representatives of the roma and sinti who unveiled the monument, 30 July 2014, photo 
by W. bobryk
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31. Uczestnicy uroczystości odsłonięcia pomnika upamiętniającego romów i sinti 
pomordowanych w Treblince, 30.07.2014 r., fot. W. bobryk

Participants of the ceremony of unveiling the monument commemorating the roma and 
sinti murdered in Treblinka, 30 July 2014, photo by W. bobryk

32. Uczestnicy uroczystości odsłonięcia pomnika upamiętniającego romów i sinti 
pomordowanych w Treblince, 30.07.2014 r., fot. W. bobryk

Participants of the ceremony of unveiling the monument commemorating the roma and 
sinti murdered in Treblinka, 30 July 2014, photo by W. bobryk
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33. Świadek zagłady romów Jan Paczkowski w rozmowie z magdaleną Gwóźdź, 30.07.2014 r., 
fot. W. bobryk

Jan Paczkowski, a witness of the roma extermination in conversation with magdalena 
Gwóźdź, 30 July 2014, photo by W. bobryk

34. andrzej Łuczak, dyrektor instytutu Pamięci i Dziedzictwa romów oraz ofiar Holokaustu, 
fot. W. bobryk

andrzej Łuczak, Director of the institute of remembrance and Heritage of the roma and 
the Holocaust Victims, photo by W. bobryk
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35. Uroczystości upamiętniające wybuch ii wojny światowej i pomordowanych w karnym 
obozie Pracy w Treblince, 5.09.2015 r., fot. W. bobryk

Celebrations commemorating the outbreak of the second World War and the murdered 
in the Penal labour Camp in Treblinka, 5 september 2015, photo by W. bobryk

36. Poczty sztandarowe szkół uczestniczących w uroczystości, 5.09.2015 r., fot. W. bobryk
Colour Parties of the schools taking part in the ceremony, 5 september 2015, photo by 

W. bobryk
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37. ks. bp senior antonii Pacyfik Dydycz odprawia mszę św. na terenie miejsca straceń 
więźniów karnego obozu Pracy, 5.09.2015 r., fot. W. bobryk

rev. bishop senior antonii Pacyfik Dydycz is celebrating the Holy mass at the execution 
site of prisoners of the former penal labour camp, 5 september 2015, photo by W. bobryk

38. Warta honorowa przy pomniku w miejscu straceń, 5.09.2015 r., fot. W. bobryk
Guard of honour at the monument at the execution site, 5 september 2015, photo by 

W. bobryk
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39. Uczestnicy uroczystości upamiętniających wybuch ii wojny światowej i pomordowanych 
w karnym obozie Pracy w Treblince, w pierwszym rzędzie od prawej: bożena kordek, wójt 
gminy małkinia, andrzej rybus-Tołłoczko, doradca wojewody mazowieckiego, longina 
oleszczuk, radna powiatu sokołowskiego, stanisław kuziak, przewodniczący rady gminy 
kosów lacki, 5.09.2015 r., fot. W. bobryk

Participants of the celebrations commemorating the outbreak of the second World War 
and the murdered in the Penal labour Camp in Treblinka, in the first row, from the right 
bożena kordek, Head of the małkinia rural commune, andrzej rybus-Tołłoczko, an adviser 
to the mazowieckie Province Governor, longina oleszczuk, councillor of the sokołowski 
county, stanisław kuziak, chairperson of the kosów lacki Commune Council, 5 september 
2015, photo by W. bobryk

40. młodzież ze szkoły Podstawowej im. J. korczaka w Jasienicy, z dyrektorem edwardem 
Urbanowskim, 5.09.2015 r., fot. W. bobryk

Young people from the J. korczak Primary school in Jasienica, with Director edward 
Urbanowski, 5 september 2015, photo by W. bobryk
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42. Zygmunt Chłopek, były więzień karnego obozu Pracy Treblinka i w rozmowie 
z edwardem kopówką, 5.09.2014 r., fot. W. bobryk

Zygmunt Chłopek, a former prisoner of the penal labour camp Treblinka i in 
conversation with edward kopówka, 5 september 2014, photo by W. bobryk

41. Harcerze z Zygmuntem Chłopkiem byłym więźniem karnego obozu Pracy Treblinka i, 
5.09.2014 r., fot. W. bobryk

scouts with Zygmunt Chłopek, a former prisoner of the penal labour camp in 
Treblinka i, 5 september 2014, photo by W. bobryk
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44. Z rabinem michaelem schudrichem rozmawia dyrektor Zakładu karnego w siedlcach 
mjr marek suwiński, fot. Zk w siedlcach

maj. marek suwiński, Director of the siedlce Prison talks with the rabbi michael 
schudrich, photo by the siedlce Prison

43. skazani z Zakładu karnego w siedlcach na terenie byłego obozu Zagłady w Treblince, 
fot. Zk w siedlcach

inmates of the siedlce Prison at the site of the former Death Camp in Treblinka, photo by 
the siedlce Prison
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45. młodzież polska i izraelska podczas spotkania w ramach projektu edukacyjnego „Jesteśmy 
razem”, fot. UW w Warszawie

Polish and israeli youths during the meeting as part of the „We are Together”educational 
project, photo by UW in Warsaw

46. Jacek kozłowski, wojewoda mazowiecki, pomysłodawca projektu edukacyjnego „Jesteśmy 
razem”, fot. UW w Warszawie

Jacek kozłowski, the mazowieckie Province Governor and the originator of the „We are 
Together” educational project, photo by UW in Warsaw
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47. Jerozolima, Yad Vashem – sierpień 2001 r. pod drzewkiem Wacława radzikowskiego, od 
prawej: wnuczka krystyna radzikowska, stella Zylbersztajn i prawnuk Waldemar miłkowski, 
fot. m. Jerzman

Jerusalem, Yad Vashem – august 2001, by the tree of Wacław radzikowski, from the 
right: the granddaughter krystyna radzikowska, stella Zylbersztajn and the great-grandson 
Waldemar miłkowski, photo by m. Jerzman

48. 5 sierpnia 2012 roku, po uroczystości odsłonięcia pamiątkowej tablicy na frontonie Teatru 
lalka w Warszawie – w miejscu, z którego w ostatnią podróż wyruszył Janusz korczak wraz 
ze współpracownikami i podopiecznymi z Domu sierot – członkowie międzynarodowego 
i Polskiego stowarzyszenia im. Janusza korczaka pojechali do muzeum Walki i męczeństwa 
w Treblince. Po muzeum oprowadzał jego kierownik edward kopówka

on 5 august 2012, after the ceremony of unveiling the commemorative plaque at the 
frontage of the lalka Theater in Warsaw – at the site from which Janusz korczak, together 
with his coworkers and his charges from the orphanage „Dom sierot” began their final 
journey – members of the international and Polish Janusz korczak association went to the 
museum of Fight and martyrdom in Treblinka. The group was shown around the museum 
by its head, edward kopówka
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49. Przy kamieniu upamiętniającym śmierć Janusza korczaka, jego współpracowników 
i podopiecznych, korczakowcy z Polski i z zagranicy odczytali tekst przesłania w języku 
polskim, angielskim, francuskim, hebrajskim, niemieckim i rosyjskim oraz złożyli kwiaty 
i zapalili 70 lampek, sierpień 2012 roku

at the stone commemorating the death of Janusz korczak, his coworkers and charges, 
members of the korczak associations from Poland and abroad read out the text of the 
message in Polish, english, French, Hebrew, German and russian. They also laid flowers and 
lit 70 memorial candles, august 2012

50. Uczestnicy międzynarodowych Warsztatów w broniszowie pn. „Dialog w duchu Janusza 
korczaka”, poświęconych współczesnym problemom szeroko pojętego dialogu społecznego 
w kontekście idei i działalności Janusza korczaka, wykonali kolorowe latawce, z którymi 
przyjechali do muzeum Walki i męczeństwa w Treblince. latawce były nawiązaniem do 
pobytu Janusza korczaka w Palestynie, do której wyjeżdżał dwukrotnie na zaproszenie 
byłych wychowanków z Domu sierot. marzył o tym, aby dzieci tam mieszkające umiały robić 
i puszczać latawce, sierpień 2012 roku

Participants of the international Workshops in broniszów titled „Dialogue in the spirit 
of Janusz korczak,” dedicated to contemporary problems of social dialogue in the context 
of the thought and activity of Janusz korczak, made colourful kites, which they took to the 
museum of Fight and martyrdom in Treblinka. The kites refer to the Janusz korczak’s stay in 
Palestine, which he visited two times invited by the former charges of the orphanage „Dom 
sierot.” He dreamed the children living there could make and fly kites, august 2012
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51. Treblinka, 1958, fot. a. Haupt [źródło: płyta DVD „Treblinka. materiały dotyczące 
realizacji mauzoleum ofiar obozu Zagłady w Treblince”, oprac. katarzyna radecka, 2011 
(dalej – DVD "Treblinka")]

Treblinka, 1958, photo by a. Haupt [source: "Treblinka. materials Concering the 
implementation of mausoleum of the Victims of the extermination Camp in Treblinka" DVD 
(hereafter – "Treblinka. materials" DVD)] 

52. Treblinka, 1958, fot. a. Haupt [źródło: DVD „Treblinka”]
Treblinka, 1958, photo by a. Haupt [source: „Treblinka. materials” DVD] 



235Fotografie

53. „Treblinka. Wejście do obozu zagłady” – notatka adama Haupta na rewersie, 1958, 
fot. a. Haupt [źródło: DVD „Treblinka”]

"Treblinka. entrance to the Camp” – a note on the reverse by adam Haupt, 1958, photo by 
a. Haupt [source: „Treblinka. materials” DVD]

54. Wczesna koncepcja upamiętnienia miejsca byłego obozu zagłady w Treblince wykonana 
przez adama Haupta, rysunek na fotografii [źródło: DVD „Treblinka”]

The early concept of the commemoration of the former death camp in Treblinka by adam 
Haupt, drawing on a photograph [source: „Treblinka. materials” DVD]
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56. makieta monumentu autorstwa Franciszka strynkiewicza dla upamiętnienia miejsca 
straceń w obozie pracy Treblinka, fot. a. Haupt [źródło: DVD „Treblinka”]

The layout of the monument by Francis strynkiewicz to commemorate the place of exe-
cution in the labour camp Treblinka, photo by a. Haupt [source: „Treblinka. materials” DVD]

55. adam Haupt z modelem pomnika, lata 1960–1961 [źródło: DVD „Treblinka”]
adam Haupt with the model of the monument, the years 1960–1961 [source: „Treblinka. 

materials” DVD]



237Fotografie

58. Treblinka, prace przy budowie centralnego obiektu w miejscu obozu zagłady, 
fot. a. Haupt [źródło: DVD „Treblinka”]

Treblinka, the construction of the central object at the death camp, photo by a. Haupt 
[source: „Treblinka. materials” DVD]

57. Treblinka, prace przy budowie centralnego obiektu w miejscu obozu zagłady, fot. a. Haupt 
[źródło: DVD „Treblinka”]

Treblinka, the construction of the central object at the death camp, photo by a. Haupt 
[source: „Treblinka. materials” DVD]
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59. Treblinka, przed uroczystym odsłonięciem. Z prawej Franciszek strynkiewicz, z lewej 
Franciszek Duszeńko, fot. a. Haupt [źródło: DVD „Treblinka”]

Treblinka, before the unveiling ceremony. on the right Franciszek strynkiewicz, on the 
left Franciszek Duszeńko, photo by a. Haupt [source: „Treblinka. materials” DVD]

60. Treblinka, uroczyste odsłonięcie, fot. a. Haupt [źródło: DVD „Treblinka”]
Treblinka, the unveiling ceremony, photo by a. Haupt [source: „Treblinka. materials” DVD]
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muzeum Walki i męczeństwa w Treblince 
oddział muzeum regionalnego w siedlcach

08-330 kosów lacki

Czynne codziennie (oprócz świąt bożego narodzenia i Wielkanocy) 
w godz. 9 – 19

tel. +48 25 781 16 58, +48 606 985 414
e-mail: biuro@treblinka-muzeum.eu

www.treblinka-muzeum.eu
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Czepurko Tania 168
Czerwiakowska ewa 95
Czerwiński krzysztof 140
Czuraj Jerzy 49
Czyż antoni 94

daniel, o. 189
Dilworth alison 140
Domańska ewa 99
Domański r. 164
Donat alexander 85, 93
Dudek magdalena 11, 13, 210
Dunin edmund 35
Dura lucjusz 35
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40, 41, 44, 45, 52, 148, 238
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edelman marek 110
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114, 116
eisensteinowie 103, 104, 107, 114
elzenberg Henryk 98
eshcar nadav 174
estera 186
eszel erez 177
eupen Theodor van 69

F. szymon 63
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Faulenbach bernd 25, 28
Fabre 97
Fac bolesław 101
Fajgenbaum mosze Josef 111
Feinstein lee a. 175
Fitelberg r. 34
Fischer ludwik 58
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Gontarz bożena 167, 168
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kowalik Józef 47
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231
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220
kraszewski Zygmunt 41
krawczyk monika 177
krawczyńska Dorota 95, 98
krąpiec mieczysław albert 97
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laks 71
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lang berl 100
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le Goff Jacques 97
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leociak Jacek 95, 98
libionka Dariusz 94
lipińska m. 162
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luczewska-matejek bożena 166
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Łazicki Jan 220
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Łuczak andrzej 225
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maciejewski Jerzy 34
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owsiński marcin 19
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Prządka stanisława 140, 221
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rajewski ludwik 39
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rajman samuel 34
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rav-ner Zvi 53, 175, 176, 177
reichman Henryk 34
reinhard karolina 168
rejak sebastian 27
rek bolesław 47
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richter sonia 169, 170
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rogalewska ewa 178
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romaniuk ezechiel 191
romaniuk irena 191
rosner Dany 179
rosner katarzyna 98
roszak stanisław 21
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rutkowski 188
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schulze Hagen 18
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seifert stefanie 169
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sendyka roma 99
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sidi ela 20
sielatycki mirosław 175
skutnik Jolanta 26
skwarczyńska stefania 97
slapšak bożidar 85, 93
sławiński Janusz 96
słomiak Jan 176, 177, 178, 199, 219
sobieraj sławomir 107
sochaj andrzej 135, 142, 214
sochal barbara Janina 206
sokołowscy 73
stadie otto 70
starczeski mirosław 239
staroniewicz Wanda 46
stasiak anna 101, 102
staszczyk Dominika 29
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stefanowska Zofia 96
stępiński Zygmunt 177, 178
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stola Dariusz 179
stolarek Zbigniew 43
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