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Trudno jest jednoznacznie ustalić datę podjęcia decyzji wymordowania Żydów
żyjących na terenach okupowanych przez Niemców oraz w III Rzeszy.
Najprawdopodobniej zapadła ona w drugiej połowie 1941r. Konferencja
w Wannsee pod Berlinem, która odbyła się 20 stycznia 1942r., zajęła się
praktyczną realizacją „ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej” 1. W celu
realizacji tego zadania na terenie Generalnej Guberni powstały obozy śmierci
w Bełżcu, Sobiborze i Treblince.

Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy − RSHA − inspirator i organizator
narady w Wannsee, akcję masowej zagłady powierzył dowódcy SS i policji
w dystrykcie lubelskim, Odilo Globocnikowi. Posiadał wykształcenie budowlane
i był dobrze zorientowany w sprawach gospodarczych. Cieszył się zaufaniem
Himmlera. Pochodził z Triestu, młodość spędził w Austrii. W 1931r., mając
27 lat, wstąpił do NSDAP, a do SS w 1934r. Był łącznikiem między Hitlerem
a nazistami austriackimi. Po zajęciu Austrii, będąc w stopniu SS−
Standartenführera, został Gauleiterem Wiednia. Wkrótce potem za spekulacje
obcą walutą został osadzony na rok w więzieniu i zdegradowany do szeregowego
członka SS. W trakcie walk w Polsce był w stopniu SS−Brigadenführera.
W końcu został dowódcą SS i policji w dystrykcie lubelskim. Zadanie jego
polegało na przesiedleniu z gett i obozów pracy setek tysięcy Żydów
i unicestwienie ich w obozach śmierci. Zakładano przy tym czasowe
wykorzystanie siły roboczej młodych ludzi. Akcja ta miała i drugi cel:
zagospodarowanie mienia zagrabionego po zamordowanych. Obydwa cele,
polityczny i gospodarczy, były ze sobą ściśle powiązane, wymagały
doświadczenia i bezwzględności w przeprowadzaniu morderstw na skalę
dotychczas nie znaną. Koncepcja obozów i sposób zabijania został opracowany
przez ludzi bezpośrednio związanych z realizowaną w latach 1939−41 akcją
uśmiercania umysłowo chorych na terenie Rzeszy. Akcji tej nadano kryptonim
T−4, a w jej wyniku życie straciło 70−80 tys. ludzi. Masowy mord w komorach
gazowych, dokonany w kilku specjalnie do tego celu wytypowanych zakładach
leczniczych, stanowił swoisty poligon doświadczalny dla późniejszych działań.
Centrala T−4 dysponowała „kwalifikowaną” kadrą lekarzy, pielęgniarzy,
techników budowy i obsługi komór gazowych. Specjaliści ci pod koniec 1941
i na początku 1942r. zjawili się w Lublinie 2.

Na czele sztabu stworzonego przez Globocnika stanął SS−Sturmbannführer
Herman Hoefle, były kierownik Oddziału IV B w Głównym Urzędzie
Bezpieczeństwa Rzeszy, specjalista od spraw żydowskich. Jego zadaniem było
uruchomienie obozów śmierci, obsadzenie ich odpowiednim personelem,
zorganizowanie deportacji do poszczególnych obozów oraz zabezpieczenie
i zagospodarowanie mienia pomordowanych. Najbliższym współpracownikiem
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Hoeflego został znany ze swej brutalności Christian Wirth. Posiadał on
„odpowiednie” kwalifikacje i doświadczenie, gdyż wcześniej był dyrektorem
i organizatorem zakładu uśmiercania chorych w Hartheim k. Linzu, a później
w Hadamarze. Wirth początkowo został komendantem obozu w Bełżcu, później

inspektorem wszystkich trzech: Bełżca, Treblinki,
Sobiboru. Cały personel Akcji Reinhard liczył ok.
100 osób i był opłacany i zarządzany przez Biuro
Kancelarii Führera NSDAP, tzw. Centralę T−4,
która nazwę wzięła od miejsca urzędowania, tj.
Tiergartenstraße 4 w Berlinie. Rozpoczęty mord
Globocnik nazwał Akcją Reinhard (Aktion lub
Einsatz Reinhard)  na  cześć  byłego  szefa  policji
i służby bezpieczeństwa SS−Obergruppenführera
Reinharda Heydricha, zmarłego 4(5) czerwca
1942r. na skutek ran odniesionych w czasie
zamachu na niego w Pradze.

Na wiosnę 1942r. SS−Hauptsturmbannführer
Herman Hoefle wysłał ekipę składającą się z byłych
uczestników akcji T−4, by znaleźć odpowiednie

miejsce do budowy obozów śmierci. Wszystkie trzy: Bełżec, Sobibór i Treblinka,
zostały zlokalizowane w miejscowościach nadbużańskich, w kompleksach leśnych
na wschodniej granicy Generalnej Guberni. Położenie takie dawało możność
maskowania dokonywanej zbrodni, a przywożonym tu ludziom wrażenie, iż istotnie
znaleźli się w obozie przejściowym i po dezynfekcji wyjadą dalej na wschód − do
pracy. Tereny na których powstały obozy śmierci, były słabo zaludnione i położone
stosunkowo blisko Lublina, gdzie mieścił się sztab Akcji Reinhard. Do Treblinki
było 160 km, do Bełżca 110 km, a do Sobiboru 75 km. Te trzy obozy śmierci
znalazły się na pograniczu dwóch największych skupisk ludności żydowskiej
w Europie, którą w końcu 1941 r. szacowano na 2284 tys. w Generalnej Guberni,
3441 tys. na Ukrainie i Białorusi oraz 446 tys. w Okręgu Białystok 3.

Treblinka leżała na styku dystryktu warszawskiego, lubelskiego i Okręgu
Białystok, przy dobrych połączeniach kolejowych z Warszawą, Białymstokiem
i dystryktem radomskim. Istniała tu już bocznica kolejowa, prowadząca do
żwirowni, a cały teren patrolowały grupy strażników z karnego obozu pracy,
oddalonego zaledwie o 2 km od nowo powstającego.

W Treblince od 1941r. istniał, oficjalnie powołany przez władze niemieckie,
Karny Obóz Pracy. Taka sytuacja sprzyjała uśpieniu czujności deportowanych tu
ludzi, tym bardziej, iż pierwszy komendant obozu zagłady, Irmfried Eberl,
w pismach kierowanych do Rady Żydowskiej w Warszawie określał swój obóz
jako obóz pracy (Arbeitslager Treblinka) 4.

1. SS − Obergruppenführer

Reinhard Heydrich
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Projektowaniem i budową obozu śmierci w Treblince zajęła się specjalna
ekipa budowlana SS z Centralnego Zarządu Budowlanego SS i Policji
w Lublinie, kierowana przez SS−Obersturmführera Richarda Thomallę. Prace
budowlane wykonywały dwie firmy niemieckie z Legnicy i Warszawy. Drutem
kolczastym ogrodzono 17 ha gruntów położonych ok.  500 m od głównej drogi
kolejowej i szosy Małkinia − Kosów Lacki. Założono linię telefoniczną,
zbudowano dogodną brukowaną drogę prowadzącą od szosy przez las do obozu.
W czerwcu 1942r. wybudowano nieduży boczny tor od istniejącego już odcinka
linii kolejowej prowadzącej do żwirowni, który kończył się rampą kolejową.
Materiały do budowy obozu przywożono z Warszawy, Sokołowa Podlaskiego
i Kosowa Lackiego. Okoliczne gminy żydowskie zmuszano do dostarczania
materiałów budowlanych i instalacyjnych, a nawet całych kompletów zastaw
stołowych dla personelu administracyjnego. Do prac wykorzystywano więźniów
żydowskich sprowadzonych w tym celu z okolicznych miasteczek oraz więźniów
karnego obozu pracy. Oficjalnie obóz nosił nazwę SS−Sonderkommando
Treblinka, potocznie określany był jako Treblinka II 5. Dnia 11 lipca 1942r.
zakończono prace budowlane, a komendant obozu, doktor medycyny, SS−
Untersturmführer Irmfried Eberl, był przygotowany do „ostatecznego
rozwiązania kwestii żydowskiej”. Podobnie jak i inni, on też zdobył odpowiednie
doświadczenie podczas akcji eutanazji − uśmiercania chorych i kalek.

Cały obóz otaczało podwójne ogrodzenie z drutu kolczastego, wysokie na
2,5 m, przeplatane zielonymi gałęziami, głównie sosnowymi, tak by nie można

2. Makieta Obozu Zagłady eksponowana w Beit Lohamei Haghetaot w Izraelu.

Widok od strony północnej, gdzie znajdowała się brama główna.
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było zobaczyć, co dzieje się za nimi. W górne partie drutu ogrodzenia wtykano
gałęzie jałowca, by je podwyższyć  i dodatkowo zamaskować. Ok. 40 m przed
ogrodzeniem ustawiono kozły przeciwpancerne i rozpleciono zwoje drutu
kolczastego.

Główna brama znajdowała się od strony północnej i otwierała się na drogę
nazwaną przez Niemców Kurt Seidel Straße − od nazwiska najstarszego wiekiem
niemieckiego członka obsługi obozu. Główne drogi były wybrukowane,
pozostałe wysypane żwirem. Tuż za bramą, po prawej stronie, znajdowała się
wartownia (patrz plan, poz. nr 1), a naprzeciwko niej − komendantura (nr 2). Od
Kurt Seidel Straße odchodziła uliczka w kierunku wschodnim, prowadząca do
koszar dla ukraińskich strażników (nr 3). Pierwszy, dużych rozmiarów budynek
od strony wschodniej to jadalnia połączona z kuchnią i spiżarnią. Następne dwa
budynki, położone względem siebie równolegle, były barakami mieszkalnymi
dla strażników, tzw. wachmanów. Dalej stały dwa baraki, również równolegle
położone względem siebie; pierwszy to barak mieszkalny, w drugim znajdowały
się pomieszczenia dla lekarza i fryzjera. Koszary nosiły nazwę im. Maxa Biali.
SS−Untersturmführer Max Biali został zakłuty nożem podczas przeprowadzania
selekcji na placu apelowym 11 września 1942r. przez warszawskiego Żyda Meira
Berlinera. Berliner, wraz z dwoma stojącymi obok niego więźniami, został
natychmiast zabity szpadlem przez strażników 6. Koszary te zamieszkiwała
kompania strażników, ok. 80 −120 osób. Kolejnym obiektem znajdującym się
na obszarze koszar było ZOO (nr 4). Znajdowały się w nim zwierzęta leśne,

3. Zdjęcia z albumu Kurta Franza.

Z lewej niedźwiedzie z berlińskiego ZOO, z prawej lis z ZOO w Treblince.

m.in. sarna, lisy, gołębie oraz dwa pawie. „Dookoła było pięknie i spokojnie.
Z drzewa zrobiono ławki dla wypoczynku Niemców i Ukraińców. Spokój
i cisza zalegała to miejsce” 7.  SS−Untersturmführer Kurt Franz, zastępca
komendanta, zwany przez więźniów „Lalką”, w swoim albumie fotograficznym
zatytułowanym „Schöne Zeiten” (Piękne czasy), na jednej stronie nakleił zrobione
przez siebie zdjęcia w berlińskim ZOO oraz te z Treblinki. Pamiętającemu
o centrali na Tiergartenstraße 4 daje to symboliczną wymowę.
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4. Zdjęcia ZOO w Treblince z albumu „Piękne czasy”. Ulubione miejsce Kurta Franza.
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Obok ZOO znajdowała się sortownia kosztowności (nr 5). Tutaj ok. 12 osób,
tzw. Goldjudenów, sortowało, rejestrowało i pakowało rzeczy wartościowe,
głównie pieniądze, złoto, diamenty i biżuterię. Ich szefem był SS−
Unterscharführer Franz Suchomel. Goldjudeni byli specjalistami w swojej branży
i uprzywilejowanymi więźniami w obozie.

Obok komendantury, przy Kurt Seidel Straße znajdował się budynek dla
Niemców, w którym mieścił się schron, izolatka, gabinet dentystyczny i fryzjerski
(nr 6). Za nim był barak dla Polek i Ukrainek, które pełniły funkcje sprzątaczek
i służących (nr 7).

Po drugiej stronie ulicy stał pokaźnych rozmiarów budynek z wieżą (nr 8).
Pierwszą jego część stanowiła jadalnia dla esesmanów. Środkowa część była
murowana, stylizowana na wieżę zamkową i mieściła magazyn broni. Dalej
ciągnął się barak mieszkalny dla Niemców, których liczbę określa się na 25−30
osób. Po przeciwnej stronie drogi znajdował się magazyn z tkaninami (nr 9)
i piekarnia (nr 10). Tutaj wypiekano dla komendanta − Stangla, Austriaka
z pochodzenia, wiedeńskie bułeczki.

W tej części obozu były baraki dla więźniów (nr 11) określane gettem, obozem
nr 1 lub obozem dolnym. Niemcy nazywali go Wohnlager − obóz mieszkalny.
Przebywało w tych pomieszczeniach 700−800 więźniów. Wyłapywano ich
z transportów i kierowano do wykonywania różnych prac. Rotacja ich była duża.
Baraki ustawione były w kształcie podkowy. Patrząc z ulicy Kurt Seidel, po
lewej stronie znajdował się barak mieszczący kuchnię, pralnię, warsztat szewski,
krawiecki, stolarnię oraz część mieszkalną dla kobiet żydowskich, których było
tu 20−30. Szczytem do niego stał barak, w którym mieli swoje pomieszczenia
Goldjudeni oraz ślusarze. W kolejnym baraku znajdowali się pozostali
więźniowie, tzw. Arbeitsjuden i Hofjuden. Okna w barakach były zakratowane,
we wnętrzu nie było podłóg, tylko piasek. Po stronie południowej tego baraku
rozciągał się aż do latryny (nr 13) plac apelowy. Obóz nr 1 ogrodzony był

5. Bary − pies Kurta Franza. Franz szczuł nim mówiąc: „Człowieku (zwracając się

do Barego) bierz psa”. Pies po tej komendzie rzucał się na więźnia i gryzł go.

Zdjęcie z albumu „Piękne czasy”.
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dodatkowo drutem kolczastym. Obok baraków więźniów znajdowała się stajnia
(nr 12). Trzymano w niej konie, którymi opiekował się Willi Mentz, a ujeżdżał
Kurt Franz, który znał się na sztuce jeździeckiej. Miłośnikiem konnych
przejażdżek był także komendant Franz Stangl. Często jeździł po obozie
i wokół niego w białym hippicznym stroju, w żółtych rękawiczkach z koziej
skóry i ze szpicrutą, na której widniały inicjały „F. S.” wykonane ze złotych
zębów zamordowanych tu ludzi.

Wszystkie wymienione dotychczas budynki, jak i stacja benzynowa (nr 14),
garaż (nr 15), w którym trzymano samochody, w tym także samochód pancerny,
oraz skład węgla (nr 16), tworzyły tzw. część administracyjno−mieszkalną.

Kolejną częścią obozu była tzw. strefa przyjęć, określana przez Niemców
jako Auffanglager − obóz przejściowy. Składała się ona z rampy, rozbieralni dla
kobiet i dzieci, w której pracował również fryzjer, oraz tzw. kasy, czyli miejsca,
gdzie składowano drogocenne rzeczy (nr 17). Po przeciwnej stronie znajdowała
się rozbieralnia dla mężczyzn (nr 18). Teren  rozbieralni  ogrodzony  był
dodatkowo drutem kolczastym. Stąd prowadziła łukowata droga do komór
gazowych, określana przez Niemców „der Schlauch”, a przez więźniów −
Himmelfahrtsstraße: Droga Wniebowstąpienia.  Była ona długa na 50−60 m
i szeroka na ok. 3−4 m.  Ogrodzona z obu stron drutem kolczastym, skręcała
prawie pod kątem prostym, tak aby na zakręcie można było przerwać napływ
ludzi do komór gazowych. Kształt tej drogi nie był przypadkowy, „ułatwiał pracę”

6. Komendant Franz Stangl w hippicznym stroju i ze szpicrutą w ręku, obok jego zastępca

Kurt Franz. Stoją przed budynkiem komendantury.
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7. Totenlager − obóz śmierci, zwany obozem nr 2 lub wyższym. Kopanie dołów na zwłoki

i prochy. W głębi pierwszego zdjęcia, pod łyżką koparki widać budynek, w którym

przetrzymywani byli „grabarze”. Zdjęcie z albumu Kurta Franza „Piękne czasy”.
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8. Totenlager. Kopanie dołów.
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obsłudze. Na zakręcie wstrzymywano napływ ludzi, gdy komory gazowe były
już zapełnione.

Przy rampie znajdował się dużych rozmiarów barak, w którym składano
posortowane rzeczy ofiar. Od strony rampy i torów magazyn ten upodobniony
był do stacji kolejowej. Widniał na nim dużych rozmiarów napis „Treblinka −
Obermajdan”. Posiadał okienko imitujące kasę biletową i namalowany na
szczycie zegar (nr 19). Strzałki wskazywały kierunek rzekomej przesiadki do
Białegostoku i Wołkowyska oraz kierunek do łaźni. Przedłużenie tego budynku
stanowiły dwa mniejsze baraki, gdzie także składano posortowane rzeczy ofiar
(nr 20). Na niektórych planach wszystkie te trzy baraki tworzą jedną całość 8.

Ważnym obiektem w tej strefie był tzw. lazaret (nr 22). Nie służył on do
leczenia, lecz wręcz przeciwnie − do zabijania. Teren lazaretu ogrodzony był
szczelnie drutem kolczastym. Naprzeciwko wejścia było dodatkowe ogrodzenie
z drutu kolczastego, wchodzący czuł się więc jak w korytarzu labiryntu. Tak
pomyślane wejście było po to, by więzień nie mógł się cofnąć, a tym bardziej
wybiec. Na terenie lazaretu znajdował się drewniany budynek o wymiarach:
30 m długości, 6 m szerokości, 2 m wysokości i służył jako poczekalnia. Nad
budynkiem tym powiewała biała flaga z czerwonym krzyżem. Za nim znajdował
się dół, w którym palono przywożone dokumenty, zdjęcia, dyplomy, przedmioty
kultu religijnego. Nad ten płonący dół przyprowadzano chorych, starców,
inwalidów, dzieci bez opieki oraz tych, którzy mogliby opóźnić tempo „prac”
mających na  celu szybkie uśmiercanie. Ludzi tych sadzano na ławkę i strzałem
w tył głowy pozbawiano życia. Zadanie to wykonywał SS−Unterscharführer
Willi Mentz, zwany przez więźniów „Frankensteinem”. Dbał on, by nie
dochodziło do głośnych strzałów i zwracał bacznie uwagę, by nie pobrudzić się
rozpryskującymi się mózgami ofiar. Za „prawidłowe” funkcjonowanie lazaretu
i kierowanie tu ludzi odpowiadał SS−Unterscharführer August Miete, zwany
„Aniołem Śmierci”. August Miete wraz z Willi Mentzem chodzili w białych
fartuchach lekarskich; asystował im kapo, podobnie ubrany
i z opaską czerwonego krzyża na ramieniu 9.

Obok lazaretu znajdował się dół, w którym grzebano zwłoki zmarłych podczas
transportu (nr 23). W tej części znajdowała się również latryna (nr 21).

Podstawowe zadanie spełniał Totenlager − obóz śmierci, przez więźniów
określany obozem nr 2 lub wyższym. Nazwa „wyższy” wzięła się od
ukształtowania terenu. Znajdował się on na niedużym wzniesieniu,
w przeciwieństwie do położonego w dole obozu nr 1, tzw. niższego.
Najważniejszymi budynkami były tu komory gazowe. Na początku
funkcjonowania obozu wybudowano trzy, określane później jako stare (nr 25).
Brak jest o nich dokładnych informacji. Najprawdopodobniej wyglądały one
tak jak w Bełżcu. Barak − o wymiarach 4 m szerokości, 8 m długości i 2 m
wysokości − zbudowany był z podwójnych ścian wykonanych z desek.
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Przestrzeń między nimi wypełniona była piaskiem, by budynek był hermetyczny.
Ściany wewnętrzne baraku obite były papą, a podłogi i ściany do wysokości
1 m − blachą ocynkowaną. Wszystkie drzwi zrobione były z grubych desek
i zabezpieczone z zewnątrz ciężkimi drewnianymi sztabami, umieszczonymi
w żelaznych obejmach. Drzwi, uszczelnione  gumą, otwierały się na zewnątrz.
Obok komór gazowych znajdowało się pomieszczenie z silnikiem,
najprawdopodobniej wymontowanym z rosyjskiego czołgu i agregatem
prądotwórczym, który zaopatrywał obóz w energię. Wylot rury spalinowej silnika
połączony był podziemną rurą z trzema komorami. Rury biegły wzdłuż komór,
tuż pod podłogą, a ich odgałęzienia skierowane były do góry i wychodziły na
wysokości 1 m od podłogi do otworu w wewnętrznej ścianie komory. Komory
te otoczone były wysokim parkanem 10.  Śmierć następowała poprzez zatrucie
tlenkiem węgla, który powodował sparaliżowanie centralnych dróg
oddechowych. Zwłoki wyciągane były przez otwierane z zewnątrz włazy na
rampę.  Ładowano je na wagoniki, które jeździły po specjalnych wąskich torach.
Po obróceniu wagonu wrzucano ciała do dołu i przyciągano wagonik po kolejne
zwłoki. Komory okazały się jednak nieszczelne, a wywożenie trupów taką metodą
pochłaniało zbyt dużo czasu.

W ramach reorganizacji obozu, która miała miejsce w sierpniu i wrześniu
1942r., wybudowano nowe komory gazowe (nr 24). W tym celu do Treblinki
przybył Erwin Lambert, ekspert z T−4 od konstrukcji komór. Czerwoną cegłę na
komory pozyskano rozbierając komin fabryczny11. Nowy budynek, posadowiony
na betonowej podmurówce, zbudowano z cegły i otynkowano. Prace nad jego
budową trwały ok. 6 tygodni. Wykonywali je więźniowie pod nadzorem
Ukraińców. Trudno jest ustalić obecnie, ile było komór gazowych, przyjmuje
się, że 8 − 10. Budynek stał szczytem do drogi śmierci (der Schlauch); z tej
strony znajdowały się niskie i masywne główne drzwi, otwierające się na korytarz,
przebiegający przez środek budynku i dzielący go na dwie części. Po każdej ze
stron znajdowało się 4 − 5 komór. Ze względów praktycznych częściej używano
tych po lewej stronie12 . Przyjmuje się, że wymiary komór wynosiły: 8 m x 4 m
x 2 m. Z korytarza do komór wiodły pancerne drzwi, które prawdopodobnie
pochodziły z radzieckich bunkrów z okolic Białegostoku. Po przeciwnej stronie
znajdowały się drzwi, przez które wyciągano zwłoki po pochyłej podłodze. Cała
podłoga, jak również ściany do wysokości 1 m wyłożone były terakotowymi
kafelkami. Budynek upodobniony był do świątyni. Do głównych drzwi
prowadziło pięć betonowych, szerokich stopni. Po bokach ustawiono szerokie
betonowe donice, w których czasami trzymano kwiaty. Nad drzwiami widniała
gwiazda Dawida. Po przeciwnej stronie drzwi wejściowych znajdowała się
maszynownia wyposażona w dwa silniki Diesla. Trujące spaliny doprowadzano
górą, a wyloty rur zakończono sitkami od pryszniców. Plany nowej instalacji
gazowej opracował Lorenz Hackenholt z Bełżca. Nadzór nad instalacją gazową
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powierzono Gustavowi Münzbergerowi13.
Dnia 19 sierpnia 1942r. obóz wizytował SS−Obersturmführer Kurt Gerstein,

kierownik Oddziału Higieny w Amtsgruppe D Służby Zdrowia SS. Towarzyszył
mu inspektor Christian Wirth, który zademonstrował gościowi działanie komór.
Zastanawiano się bowiem nad możliwością zastosowania w istniejących
komorach gazu o nazwie Cyklon B. Ostatecznie pomysł ten porzucono, a Gerstein
doradził, jak skutecznie dezynfekować rzeczy po zamordowanych 14.

Początkowo pomordowanych chowano, później palono na rusztach (nr 26).
Zbudował je wiosną 1943r. przybyły do Treblinki specjalista do spraw kremacji,
SS−Oberscharführer Herbert Floß, zwany „Nieskazitelnym”. Ruszta wykonano
z szyn kolejowych, które ułożono na betonowych podstawach. Pięć lub sześć
szyn kolejowych ułożono na betonowych kolumienkach o wysokości 70 cm.
Cała konstrukcja miała długość 20−30 m. W celu zatarcia śladów zbrodni
wprowadzono metodę palenia zwłok przy użyciu benzyny i oleju dieslowego, a
przemieszane z piaskiem prochy zakopywano.

Na terenie Totenlager (obozu śmierci) znajdował się ogrodzony barak dla
więźniów, których wykorzystywano do grzebania i palenia zwłok (nr 27). Było
ich ok. 300 osób. W baraku, o wymiarach 30 x 10 m,  wydzielono część dla
kobiet, w której przebywało 12 − 15 kobiet. Znajdowało się w nim pomieszczenie
dla lekarza oraz kapo, umywalnia, pomieszczenie dla mężczyzn i kuchnia. Okna
w baraku były zakratowane.

W tej części obozu znajdowało się kilka głębokich dołów na zwłoki,
wykopanych głównie za pomocą koparek (bagrów), sprowadzonych tu w końcu
lipca 1942r. Wykopy sięgały do 10 m głębokości.

9. Makieta Obozu Zagłady eksponowana w Beit Lohamei Haghetaot w Izraelu. Widok od

strony południowej. W środku nowe komory gazowe, po bokach doły na zwłoki.
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10. Z cegieł tego komina wybudowano nowe komory gazowe. Kurt Franz zrobił cykl

14 zdjęć z przebiegu rozbiórki. Wybrano 4, pokazujące sposób, w jaki tego dokonano.

Każde zdjęcie zaopatrzone było w podpis.

Zdjęcie nr 1. Jeszcze stoi.

Zdjęcie nr 2. Kolega zapala ogień.

Zdjęcie nr 3. Ziemia silnie przyciąga.

Zdjęcie nr 4. Już po nim! Teraz możemy wybudować nowy dom.
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Obsługa obozu liczyła zaledwie 25−30 osób. Byli to przeważnie ludzie
w wieku 30−40 lat, Niemcy i Austriacy. Wszyscy musieli podpisać dokument
o zachowaniu ścisłej tajemnicy państwowej. Na czele obozu stał komendant.
Pierwszym komendantem był doktor medycyny Irmfried Eberl, który pełnił tę
funkcję od powstania obozu do sierpnia
1942r. Został zwolniony przez inspektora
Wirtha za nieudolność i bałagan panujący w
obozie. Po reorganizacji Wirth powołał na to
stanowisko Franza Stangla, Austriaka
z pochodzenia, który do tego momentu był
komendantem obozu zagłady w Sobiborze.
Pełnił swą funkcję do końca sierpnia 1943r.
Po nim jego obowiązki przejął Kurt Franz.
Zajmował się zarządzaniem obozu do
listopada 1943r., tj. do całkowitej jego
likwidacji. Pomagał mu w tym jego zastępca,
SS−Hauptscharführer Fritz Küttner,
nazywany przez więźniów „Kiwa”, który
wcześniej przeprowadzał selekcje więźniów
przeznaczonych na śmierć, a także osobiście
ich mordował 15.

Komendantowi podlegali kierownicy
poszczególnych oddziałów − pionów.
Pierwszym był szef Totenlager,
odpowiedzialny za cały proces uśmiercania.
Kierował nim SS−Scharführer Arthur
Matthes i jego zastępca SS−Scharführer Karl Pötzinger oraz SS−Unterscharführer
Ludwig Emil. Za komory gazowe odpowiadał SS−Unterscharführer Gustav
Münzberger oraz SS−Unterscharführer Alfred Löfler, za kremację zwłok − Herbert
Floß. Nadzór nad komandem roboczym, tzw. grabarzami, miał Albert Rum oraz
Otto Horn. W tej części obozu „pracował” również Erwin Ganze. Drugie miejsce
wśród kierowników oddziałów obozu zajmował kierownik administracyjny,
spełniający funkcje kwatermistrzowskie. Do niego należały sprawy z zakresu
zaopatrzenia i rachunkowości,  prowadzenie  kartotek  pieniędzy i kosztowności
oraz odzieży. Funkcję tę pełnił Otto Stadie. Trzeci w hierarchii szefów był
kierownik obozu więźniarskiego. Zajmował się sprawami zakwaterowania
i wyżywienia, a przede wszystkim zatrudnienia osadzonych tu czasowo
więźniów, niezbędnych do wykonywania prac związanych z segregacją
i wysyłką zrabowanego mienia, pracą w warsztatach i zagrodach. Nadzorcą

11. W środku stoi Irmfried Eberl,

pierwszy komendant obozu. Zdjęcie

wykonane w jednym

z ośrodków eutanazji na terenie

Niemiec.
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warsztatów rzemieślniczych był SS−Unterscharführer Karl Schifner. Czwartą
komórkę w zarządzie obozu stanowiło dowództwo straży obozowej,
odpowiedzialne za bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne obozu. Na czele
straży obozowej, złożonej z Ukraińców, stał SS−Unterscharführer Willi Post.
Josef Hirtereiter sprawował nadzór nad rozbieralniami i tzw. placem

dworcowym. Lazaretem zawiadywał
szef, SS−Scharführer August Miete,
wraz ze swym „strzelcem”, Willi
Mentzem. Do obsługi należeli również
SS−Unterscharführer Josef Herman,
nadzorca budowlany, i SS−
Unterscharführer Erwin Lambert,
budowniczy nowych komór
gazowych16.

Większość z niemieckiej obsługi
należała do SS, ale niektórzy
byli funkcjonariuszami policji.
Dla ujednolicenia przynależności
organizacyjnej sztab Akcji Reinhard
przyjął zasadę wcielenia wszystkich do
SS jako formacji elitarnej.

Spośród strażników znane są m.in.
następujące nazwiska: Andrejew,
Binimen, Bondare Peter, Bondarenko
Mikołaj, Dmitrenko Piotr, Duszenko
Fiodor, Fedorenko Mikołaj, Gonzurał

Mikołaj, Jeger Sasza, Jelentschuk Wasil, Kołasznikow, Kostenko, Kowalenko,
Loch, Marczenko Iwan, Martoszenko Moisej, Melnik Teodozy, Mikoda,
Nidosrelow Mikołaj, Onoprijenko Daniel, Osyczański Mikołaj, Pilman, Polakow
Leon, Rittich Aleksander, Rogoza, Rogow, Rubez Grigorii, Rudenko Wasyl,
Safonow, Scheffer Mikołaj, Schischajew Wasil, Schmidkin Iwan, Senykow
Mikołaj, Skudowa, Strebel, Strejber, Szulc, Tscherniewskij Wladimir, Urnan
Jakub, Wasilenko Iwan, Wołoszyn Wasyl, Woronkow 17.

Strażnicy najczęściej byli pochodzenia ukraińskiego. Werbowano ich głównie
spośród jeńców radzieckich, a ponowne szkolenie ideologiczne przechodzili
w obozie w Trawnikach k. Lublina. Oficjalnie określano ich jako Trawnikimänner,
a okoliczna ludność nazywała ich wachmanami lub czarnymi (ze względu na
kolor mundurów). Przeważnie byli to młodzi ludzie w wieku 19−30 lat, uzbrojeni
w karabiny i bagnety. Ich głównym zadaniem było pilnowanie obozu. Pełnili
więc dniem i nocą  wartę  na wieżach strażniczych, wokół ogrodzenia, strzegli
magazynów i obiektów gospodarczych w poszczególnych sektorach.

12. W środku stoi komendant Franz

Stangl. Zdjęcie wykonane w Treblince.
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13. Kurt Franz, zastępca

komendanta i ostatni

komendant obozu. Ze

względu na swój wygląd

nazywany był przez

więźniów „Lalką”.

Czapkę nosił zawsze

„na bakier” − lekko

przesuniętą na bok.

14. Gustav

Münzberger

sprawował

kontrolę nad

prawidłowym

działaniem

instalacji

gazowej w

komorach.

17. Z prawej strony stoi Kurt Seidel, obok niego Löffler. Zdjęcie wykonano

najprawdopodobniej w Trieście.

15. Najprawdopodobniej Fritz Schmidt.

Zdjecie wykonane na terenie obozu.

Pochodzi z albumu Kurta Franza.

16. Otto Stadie, kierownik

administracyjny obozu. Zdjęcie wykonane

najprawdopodobniej w Trieście.
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Uczestniczyli też w całym procesie zagłady. Na początku funkcjonowania obozu
strażnicy udawali się do okolicznych wiosek, zabierając ze sobą broń krótką.
W związku z ich pijaństwem i możliwością utraty broni zakazano tego,
a zezwolono jedynie na noszenie bagnetów. Wśród strażników były przypadki
dezercji.

�������������

Na terenie całego obozu (nr 1 i 2) przebywało jednorazowo ok. 1000
więźniów. Stan ten zmieniał się w zależności od potrzeb niemieckiej obsługi.
Rotacja wśród więźniów była duża. Chorych i słabych odsyłano do komór, a na
ich miejsce wybierano więźniów z tłumu przybyłych. Również choroby,
szczególnie tyfus, zbierały swoje żniwo. Więźniowie podzieleni byli na komanda.
Istniało Tornungskommando specjalizujące się w kamuflażu ogrodzenia. Praca
więźniów polegała na wycinaniu świeżych gałęzi sosnowych i wstawianiu ich
w miejsce zeschniętych, tak by ogrodzenie zawsze było zielone. Kommando

Rot, komando czerwone, którego nazwa wzięła się
od koloru opasek, jakie nosili więźniowie
na rękawach ubrania, zajmowało się sortowaniem
rzeczy po zamordowanych.  Była  to najliczniejsza
grupa. Składała się  głównie z biednych Żydów
warszawskich przybyłych tu w pierwszych
transportach. Funkcję kapo pełnił Jurek, były rykszarz
w warszawskim getcie. Kommando Blau,  komando
niebieskie, obsługiwało fikcyjny dworzec. Otwierali
przybyłe tu wagony, wynosili bagaże i zmarłych
podczas transportu, czyścili i dezynfekowali wagony.
Wśród nich było wielu uczniów szkół religijnych. Na
ich czele stał kapo Meir. Holzfällerkommando −
komando drwali − zajmowało się pozyskiwaniem
drewna na potrzeby obozu. Desinfektionskommando
− komando dezynfekcyjne − zajmowało się
dezynfekcją gromadzonych ubrań oraz ściętych
włosów kobiecych. Goldjudeni zajmowali się
segregowaniem i oszacowaniem kosztowności.
Przebywała też tutaj grupa rzemieślników różnych

specjalności, wśród których byli m.in. krawcy. Nosili oni żółte opaski lub łaty.
Było również kilku chłopców w wieku 13−14 lat, którzy paśli gęsi i wykonywali
inne drobne prace. Przez pewien czas działało komando Flaschensortieren, które

18. Profesor Mering,

więzień obozu. Zdjęcie

pochodzi z książki Samuela

Willenberga „Revolt in

Treblinka”. Książka oparta

jest na wspomnieniach

Willenberga z Obozu

Zagłady.
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zajmowało się zbieraniem wszystkich butelek i garnków. Komando to składało
się przeważnie z ludzie starszych, głównie inteligentów. Wśród nich był prof.
Mering. Po wykonaniu zleconej pracy wszystkich zamordowano w lazarecie 18.

Działała orkiestra obozowa, składająca się z 10 muzyków, ubranych
w specjalne stroje. Kierował nimi znany warszawski kapelmistrz Arthur Gold.
Był kompozytorem znanego wówczas przeboju „Tango Milonga”, zginął
najprawdopodobniej w czasie powstania w obozie. Więźniowie na rozkaz
komendanta musieli śpiewać hymn obozowy w drodze do lub z pracy oraz przy
innych okazjach.  Słowa hymnu napisał Kurt Franz. Dopasował je do melodii,
którą zapamiętał z Buchenwaldu. Esesmani w Treblince lubili muzykę. Były
tenor operowy, nazywany Salve z Warszawy, zmuszany był do śpiewania
znanych utworów operowych. Śpiewał także dla więźniów w baraku przy
akompaniamencie ustnej harmonijki czternastoletniego Edka.

Hymn Treblinki

Fester Schritt und Tritt
Und der Blick gerade aus
Immer mutig und treu
In der Welt geschaut
Marschieren Kolonnen zur Arbeit
Darum sind wir heute in Treblinka
Das unser Schicsal ist tara−ra
Darum sind wir heute in Treblinka
Und gestellt in kurzer Frist
Wir hören auf den Ton des Kommandanten
Und folgen ihm auf den Wink
Wir gehen jeden Tritt und Schritt  zusammen
Für alle, was dir Pflicht von uns verlangt
Die Arbeit soll alles hier Bedeuten
Und auch Gehorchsamkeit und Pflicht;
Wir werden weiter, weiter leisten,
Bis das kleine Glück gibt einmalein Wink
Hu − Ha!

W wolnym tłumaczeniu:

Twardy krok i śmiałe spojrzenie,
zawsze odważnie i wiernie
patrząc w świat,
maszerują kolumny do pracy,
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Dlatego jesteśmy dzisiaj w Treblince,
bo nasz los jest tara − ra
Dlatego jesteśmy dzisiaj w Treblince
gdyż nasza przyszłość jest krótka.
Wsłuchajmy się w ton komendanta
i śledźmy każdy jego znak.
Idziemy krok w krok razem,
we wszystkim, czego od nas oczekuje obowiązek.
Praca musi tutaj znaczyć wszystko,
tak jak posłuszeństwo i obowiązek.
Będziemy dokonywać więcej i więcej,
aż małe szczęście da nam choć raz znać.

(Źródło: Samuel Willenberg, Bunt w Treblince, Warszawa 1991, s. 66−67).

19. Fałszywy dokument tożsamości Samuela Willenberga, którym posługiwał się po

ucieczce z Treblinki. Zdjęcie pochodzi z książki S. Willenberga „Revolt in Treblinka”.

W czasie tzw. przestojów, gdy nie nadchodziły transporty, aby zapewnić
obsłudze rozrywkę, Kurt Franz organizował walki bokserskie, mecze piłki nożnej,
występy kabaretu, a nawet wesela i pogrzeby zgodne z zasadami judaizmu 19.
Tak wspomina wesele J. Rajgrodzki: „Kawalerem był mechanik od motorów
do gazowania, a narzeczoną taka sobie panienka. Urządzono im uroczyste wesele
wg wszelkich przepisów wyznania mojżeszowego. Przyjęcie odbyło się
wieczorem w kuchni. Przyszło nawet kilku esesmanów. W owym czasie już coś
niecoś mówiono o przygotowaniu powstania, ale tym bardziej wszystko odbyło
się spokojnie. Graliśmy na tym weselu, a jakże, i przeprowadzono młodych pod
baldachimem. Był taki, który umiał pisać „tnoim” (akt zaręczynowy) i odprawiać
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modlitwy. Goście w mundurach odeszli, zaproszeni z załogi pobawili się
i pozostali nowożeńcy, którym przygotowano wspólne spanie na pryczy
w kuchni” 20.

W czasie „przestoju” pozwalano nawet pisać więźniom listy, które potem
palono. Stałej zabawy dostarczali dwaj żydowscy wartownicy. „Przed bramą
naszego baraku stał wybrany przez Niemców żydowski wartownik. Ubrano go
po czerkiesku w czerwone spodnie, obcisłą marynarkę i z obydwu stron na
piersiach drewniane naboje i wysoką czapkę futrzaną (papachę), karabin dali
mu z drzewa. Zmuszano go do błazeńskich występów i tańców do przemęczenia.
W niedzielę zmieniano mu strój na biały, płócienny z czerwonymi lampasami,
wyłogami i czerwonym sznurem. Często go upijano i bawiono się nim. Podczas
godzin pracy nie wolno było nikomu wchodzić na teren baraków, strzegł więc
bramy. Nazywał się Moryc i pochodził z Częstochowy.

Drugą taką ofiarą był tak zwany „szajsmajster”. Nałożyli mu strój kantora.
Musiał sobie zapuścić brodę, przy sobie miał duży budzik na tasiemce zawieszony
na szyi. Jego zadaniem było patrzeć na zegar, gdy ktoś wchodził do ubikacji.
Nie wolno było przebywać tam dłużej niż trzy minuty. Na imię tej ofierze było
Juljan. Pochodził także z Częstochowy” 21.

Więźniowie wstawali ok. godz. 5.00, jedli śniadanie złożone z suchego chleba
i kawy lub chlebowej zupy (rozwodniony czerstwy chleb), potem udawali się
do pracy. Obiad spożywano w godzinach 12.00−1300. W czasie gdy
przychodziły do obozu transporty, więźniowie byli w miarę dobrze odżywiani,
gdyż spożywano produkty, które przywozili ze
sobą deportowani tu ludzie. Gdy transporty nie
nadchodziły, sytuacja zmieniała się radykalnie.
Więźniowie cierpieli wówczas głód. Na kolację
otrzymywali kawę i chleb, czasami z kawałkiem
margaryny lub marmolady 22.

Była próba wprowadzenia numeracji
i oznakowania więźniów. Każda grupa robocza
− komando − otrzymała swój kolorowy trójkąt
ze skóry z odpowiednią numeracją.
Przyszywano go do ubrań więźniów po lewej
stronie na wysokości piersi. Nikt obcy
z transportów nie mógł się już wkraść do grup
roboczych. Ze względu na dużą rotację
i śmiertelność więźniów zaniechano ich
numerowania.

Na czele więźniów obozu nr 1, liczącego
ok. 700 więźniów, stał, pochodzący z Łodzi,
inżynier Galewski. Robił, co mógł, by poprawić

20. Inżynier Galewski,
organizator powstania, stał na

czele więźniów obozu nr 1.
Zdjęcie pochodzi z książki
S. Willenberga „Revolt in

Treblinka”.
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warunki życia więźniom. Stanął też na czele komitetu organizacyjnego
przygotowującego powstanie.

Więźniowie w obozie nr 2 zajmowali się wyciąganiem zwłok z komór
gazowych i ich paleniem. Było ich ok. 300. Przez pewien czas przebywał tam
Jankiel Wiernik: „Gdy przybyłem do obozu nr 2, był tam tylko jeden barak,
prycze niedokończone, a kuchnia polowa stała na podwórzu. Spotkałem tam
z Warszawy moc znajomych, którzy zmienili się nie do poznania. Czarni,
obrzęknięci, pobici. Niedługo też cieszyłem się ich widokiem. Nowe twarze,
nowi znajomi. Ciągła nowość i ciągła śmierć. Nauczyłem się patrzeć na każdego
żyjącego jako na trupa w najbliższej przyszłości. Taksowałem go wzrokiem,
myślałem o jego ciężarze. Kto go do grobu zaniesie i ile przy tym batów dostanie.
(...) Ja byłem wliczony do grupy, która pracowała przy trupach. Była to praca
bardzo ciężka, gdyż we dwóch musiano ciągnąć trupa około 300 metrów. Czasami
obwiązywaliśmy go i ciągnęliśmy do grobu. Z daleka zauważyłem żywą, nagą
kobietę. Młoda była i piękna. Wzrok jej był błędny. Mówiła coś do nas, lecz nie
zrozumieliśmy jej i nie mogliśmy jej pomóc. Nałożyła na siebie prześcieradło,
pod którym ukryła nagie dziecko. Szukała schronienia. Nagle zauważył ją
Niemiec, kazał jej wejść do wykopanego grobu i zastrzelił wraz z dzieckiem” 23.

Więźniowie za wszelkiego rodzaju przewinienia byli karani. Powszechnie
stosowaną karą było przywiązywanie więźnia do drabiny, służącej do wejścia
na wieżę strażniczą, i bicie go biczami czy pałkami drewnianymi minimum
25 razy. Często przywiązywano więźnia, pozbawiając go możliwości wykonania
jakiegokolwiek ruchu, i pozostawiano go tak na wiele godzin.

������ ��!�

Dnia 22 lipca 1942 r. szef sztabu Akcji Reinhard i jednocześnie pełnomocnik
niemiecki do spraw przesiedlenia, SS−Hauptsturmführer Hoefle przekazał Radzie
Żydowskiej (Judenratowi) w Warszawie zarządzenie zawierające m.in.
następujące wytyczne:

„1. Wszyscy Żydzi bez względu na wiek i płeć zamieszkali w Warszawie
będą przesiedleni na Wschód (...)

4. Początek przesiedlenia dnia 22 VII 1942 r. o godz. 11.00 (...) Na czas
przesiedlenia zostają udzielone Radzie Żydowskiej następujące wytyczne, za
których ścisłe przestrzeganie odpowiadają życiem członkowie Rady Żydowskiej
(...).

Rada Żydowska jest odpowiedzialna za stawiennictwo Żydów
przeznaczonych codziennie do transportu.

Wykonanie tego zadania Rada Żydowska powierzy Żydowskiej Służbie
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Porządkowej (1000 osób). Rada Żydowska będzie dbała, aby codziennie
począwszy od 22 VII 1942r. najpóźniej do godz. 16.00 było dostarczonych na
punkt zborny 6000 Żydów (...)

22 lipca 1942r. ma być dostarczonych 6000 Żydów bezpośrednio na plac
przeładunkowy przy Transferstelle” 24.

Od tego dnia na murach domów getta w Warszawie rozlepiano obwieszczenia
Rady Żydowskiej o przesiedleniu i codziennie między Warszawą a Treblinką
zaczął kursować pociąg z „przesiedleńcami”, określany jako wahadłowy. Od
6 sierpnia 1942r. w tym samym celu uruchomiono na tej trasie drugi pociąg
wahadłowy, składający się z 58 wagonów towarowych krytych, tzw. bydlęcych,
i dwóch wagonów osobowych przeznaczonych dla strażników. Pociąg ten
kursował według rozkładu jazdy nr 548 z 3 sierpnia 1942r. Od godziny 9.00 stał
już na bocznicy przy ul. Stawki, a wyjeżdżał o godz. 12.25 z Dworca Gdańskiego.
Przyjeżdżał do Treblinki o godz. 16.20. Przywoził 5−6 tys. ludzi i pusty wyjeżdżał
o godz. 19.00 z Treblinki, a przyjeżdżał na Dworzec Gdański o godz. 23.19 25.

Dnia 23 lipca 1942r. w godzinach rannych przyjechał do obozu pierwszy
transport Żydów z Warszawy, przywożąc 7400 osób. Składał się częściowo
z pensjonariuszy punktów noclegowych dla uchodźców oraz odsiadujących różne
kary, przeważnie administracyjne, w areszcie centralnym przy ul. Gęsiej 24 26.

Dzienny kontyngent, wyznaczony początkowo na 6000 osób, szybko
wzrastał. I tak, 24 lipca przywieziono tu 7400 osób, 31 lipca − 6756, 6 sierpnia −
10.085, 7 sierpnia − 10.672, 8 września 13.596. Tylko z warszawskiego getta,
od końca lipca do połowy września 1942r., w trakcie wielu akcji wysiedleńczych,

21. Stacja kolejowa w Treblince.
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według dokumentów Rady Żydowskiej, wywieziono do Treblinki 241.000
Żydów 27. Deportowano tu Żydów także z innych gett, m.in. z Białegostoku,
Grodna, Kielc, Radomia, Łukowa, Włoszczowej, Sędziszowa, Szydłowca,
Kozienic, Częstochowy, Łochowa. Dokładny spis miejscowości znajduje się
w dalszej części. Byli to głównie polscy Żydzi z Generalnej Guberni, przywożeni
tu w wagonach towarowych z zakratowanymi drutem kolczastym okienkami.
Do tych, którzy próbowali ucieczki, strzelano. Szlak kolejowy Małkinia −
Treblinka i Siedlce − Treblinka usłany był trupami. Konwojenci strzelali do
uciekających, a rannych dobijali niemieccy żandarmi z posterunków w Kosowie
Lackim i Bielanach, wysyłani celowo w okolice torów kolejowych 28. W nocy
nie kierowano transportów do obozu. Jeżeli taki transport nadszedł, oczekiwał
całą noc na stacji kolejowej w Treblince 29. Pociągi konwojowane były przez
esesmanów lub żandarmów, a funkcje strażników pełnili Ukraińcy, Łotysze lub
Litwini. Komendantem transportu zawsze był Niemiec. Część świadomych
swego losu deportowanych wyrzucała przez okienka podarte pieniądze, odzienie,
kartki z nazwiskami i prośbą o powiadomienie rodziny 30. Jankiel Wiernik
zanotował: „W wagonie coraz duszniej, brak tchu. Beznadziejnie, smutno
i strasznie. Wzrok mój ogarnął wszystkich i wszystko, lecz mimo to nie byłem
w stanie ogarnąć ogromu nieszczęścia. Wierzyłem w mękę, poniewierkę i głód,
lecz nie wierzyłem, że bezlitosna ręka kata zawisła nad nami, naszymi dziećmi
i całym naszym istnieniem. Wśród bezgranicznych mąk dojeżdżamy do Małkini.
Tam staliśmy przez całą noc. Do wagonu weszli Ukraińcy i zażądali drogocennych
rzeczy. Wszyscy dawali, ażeby na krótko ratować życie” 31.

W innych warunkach przyjeżdżali tu Żydzi z Zachodu. Transportowano ich
w wagonach osobowych. Mieli wykupione bilety, a odcinki tych biletów
kierownik pociągu oddawał na stacji w Treblince. Były one liczone i odsyłane
do Dyrekcji Kolei w Warszawie. Ludziom tym pozwalano zabrać duże ilości
bagażu, w tym wszelkiego rodzaju materiałów i żywność. Pozwalano na to, by
stworzyć wrażenie rzeczywistego przesiedlenia na wschód do robót w przemyśle
lub rolnictwie. Dopiero w Małkini zaostrzano rygor i zamykano przedziały na
klucz. A na „stacji” w obozie starano się zapanować nad nimi taktem i spokojem.
Po opuszczeniu wagonów jeden z esesmanów wygłaszał do zgromadzonych na
placu ludzi przemówienie, informując, że znaleźli się w obozie przejściowym
i dalej pojadą na Ukrainę. Utwierdzano ich w przekonaniu, iż po dezynfekcji,
kąpieli i przebraniu się pojadą dalej do pracy. Pytającym o różne szczegóły
udzielano optymistycznych i wyczerpujących odpowiedzi. Uspokojenie starano
się uzyskać przez kierowanie chorych, starców i kalek do lazaretu przez osoby
ubrane w białe fartuchy i opaski z czerwonym krzyżem. W dużej ilości
przypadków ta mistyfikacja udawała się, ale nie zawsze. Wówczas sięgano po
wypróbowany sposób: bicie. Żydzi z Wiednia, względem których zastosowano
„zachodni wariant”, zdawali sobie sprawę, że znaleźli się w obozie śmierci.
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22. List transportowy informujący o przyjeździe Żydów z Łukowa do Treblinki.
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23. List transportowy informujący o pociągach kursujących z Białegostoku do Treblinki.
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W swoich ubraniach zostawili kartki z nazwiskami i pieniędzmi dla znalazcy 32.
W Treblince ginęli nie tylko Żydzi z Polski, ale również z Niemiec, Austrii,

Bułgarii, Grecji, Jugosławii, Czech, Słowacji, Belgii i Francji. Tak opisuje
przybycie Żydów z Bułgarii Jankiel Wiernik: „Byli to ludzie bogaci, którzy
przywieźli ze sobą duże zapasy jedzenia. Chleb biały, wędzone mięso baranie,
ser itd. Wykończono ich jak wszystkich. My zaś korzystaliśmy z ich zapasów
i otrzymaliśmy obecnie lepszy wikt. Żydzi z Bułgarii byli rośli, silni i mężni” 33.

Koszty transportów ponosił Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy (RSHA),
któremu Kolej Rzeszy (Reichsbahn) udzielała taryfy specjalnej, aż do jednej
czwartej normalnych kosztów przewozu. Z kolei RSHA, jeżeli to było możliwe,
kazała samym Żydom płacić za przejazd do obozów śmierci, w przeciwnym
przypadku płaciła z nadzwyczajnego budżetu policji bezpieczeństwa,
przyznanego przez ministra finansów Rzeszy.

24. Tablica informacyjna

miejscowości Treblinka.
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Mechanizm postępowania z deportowanymi do obozu ludźmi i sposób ich
uśmiercania opracował Christian Wirth, inspektor obozu w Treblince, Bełżcu
i Sobiborze. Przeszkolił on punkt po punkcie załogę, tak by wszystko przebiegało
zgodnie z jego planami. Cały sekret polegał na tym, by do ostatniej chwili trzymać
w nieświadomości ofiary, a posłuszeństwo wymusić zaskoczeniem, szybkością
działania oraz brutalnością. Zauważył to doskonale jeden z więźniów, Szymon
Goldberg: „Jeszcze z wagonów nie wysiedli, już był krzyk, wrzask, panika,
a potem szło to jak maszyna, automatycznie” 34.

Po uruchomieniu obozu śmierci stację kolejową w Treblince, odległą o 4 km,
przejęło dwóch niemieckich kolejarzy: Rudolf Emmerich i Willi Klinzman. Do
ich obowiązków należał nadzór nad sprawnym kierowaniem wagonów z ludźmi
na bocznicę i odprowadzanie części wagonów do obozu 35.  Typowy transport
zawierał do 60 wagonów, w tym co najmniej dwa wagony dla strażników.
W towarowym wagonie umieszczano przeciętnie 80−120 osób. „Pakują po
80 osób. Droga powrotna jest zamknięta. Miałem na sobie jedyne spodnie, koszulę
i pantofle. W domu pozostał plecak z przygotowanymi rzeczami i wysokie buty.

���9�
	���.�
�����
�

"�����#��$���	
�������

25. Koparka. Zdjęcie z albumu Kurta Franza „Piękne czasy”.

ksi¹zka treblinka.p65 2002-09-12, 11:2332



33

Przyszykowałem wszystko, gdyż krążyły wersje, że wyślą nas na Ukrainę, gdzie
będziemy pracowali. Pociąg zszedł z jednej zapasowej linii na drugą. Znając
dobrze ten węzeł kolejowy, zrozumiałem, że stoimy na jednym miejscu. Ukraińcy
tymczasem bawili się bardzo dobrze, dolatywały do naszych uszu ich gwary
i wesołe śmiechy.” 36.

Cały transport na stacji kolejowej w Treblince dzielono na trzy części i każdą
z osobna dostarczano do obozu. Parowóz doczepiano na końcu, tak że pchał on
przed sobą wagony. Po wepchnięciu wagonów na rampę obozową, odczepiano
go i wytaczano poza druty ogrodzeniowe. Po wymordowaniu ludzi
i oczyszczeniu wagonów parowóz zabierał je ponownie do stacji kolejowej
w Treblince. Od 1 września 1942 r. na stacji kolejowej zakazano zatrzymywania
się pociągów osobowych i sprzedaży biletów. Miało to dwojaki cel: zarówno
utrudnić ewentualną ucieczkę, jak i zachować w tajemnicy to, co się tu dzieje.
Na stację kolejową przybywał komendant Franz Stangl lub jego zastępca, Kurt
Franz, przywożąc ze sobą zapas amunicji dla strażników. Od tego miejsca oni
już odpowiadali za dalszy los deportowanych tu ludzi 37.

Franz lubił chodzić ze swoim psem, Barym, w okolice stacji kolejowej wzdłuż
torów lub obozu i wyszukiwać uciekinierów z transportów. Często były to osoby
ranne, które nie mogły szybko oddalić się z zagrożonego miejsca.

W początkowym okresie funkcjonowania obozu, jak też w trakcie nasilenia
akcji deportacyjnych na torach stacji w Treblince dochodziło do przestojów.
Stało tam nieraz po 2−3 transporty w oczekiwaniu na podstawienie do obozu.
Z braku miejsca w Treblince pociągi przetaczano na sąsiednią stację, Wólkę
Okrąglik − gdzie oczekiwały swojej kolejności. Zdarzało się więc, że od strony
wschodniej obozu − Wólka Okrąglik − i zachodniej − Treblinka − stały transporty
z ludźmi.

Po podstawieniu wagonów na rampę obozową rozpoczynał się właściwy
cykl zagłady.

„Matki tuliły płaczące dzieci, zewsząd rozlegały się nawoływania. Popędzani
biciem kolb i krzykiem − schnell, schnell − wszyscy byli kierowani w stronę
żywopłotu przedzielonego pośrodku otwartą bramą. Z boku stał Ukrainiec
z karabinem, a w bramie człowiek z czerwoną opaską wyglądający na Żyda.
Ten kazał mężczyznom iść na prawą stronę, kobietom na lewą. Znalazłem się na
placu otoczonym z dwóch stron barakami, przed prawym barakiem stała studnia.
Odległość między barakami wynosiła około trzydziestu metrów. Plac był jakby
odgrodzony wyschniętym, brązowo − zielonym żywopłotem. Stanąłem przy końcu
baraku w bardzo gęstym tłumie mężczyzn. Kilkunastu Żydów z czerwonymi
opaskami na ramieniu kazało nam usiąść na ziemi i zdjąć buty. Rozdali nam
krótko pocięte sznurki, którymi mieliśmy wiązać buty do pary” 38.

Cała załoga SS nosiła pejcze w czasie służby. Wirth zalecił, by często używać
ich tak „żeby ludzie podskakiwali”. Fritz Küttner opracował swoją metodę.
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Uderzał pejczem z całej siły w twarz, „tak aby głośno cmoknęło”.
Przywiezieni tu ludzie po wyjściu na rampę i „plac kolejowy” pozostawiali

bagaż, zabierając ze sobą dokumenty i rzeczy wartościowe. Przybyłym pomagało
w tym komando niebieskie, które również wyciągało z wagonów zwłoki zmarłych
podczas jazdy. Informowano więźniów, że muszą udać się do łaźni
dezynfekcyjnej. Oddzielano też ludzi nie mających sił, inwalidów, chorych,
starców i samotne dzieci, po czym kierowano ich do lazaretu, by nie opóźniali
akcji uśmiercania. Zdrowych, w szybkim tempie, ciągle wrzeszcząc na nich
i bijąc, kierowano do rozbieralni. Tutaj przejmowało ich komando czerwone.
Dzielono przybyłych według płci. Kobiety i dzieci udawały się do rozbieralni
na lewo, mężczyźni na prawo. Tutaj też, w zależności od potrzeb, dokonywano
selekcji, wybierając odpowiednie osoby do pracy w obozie. Byli to ludzie młodzi,
zdrowi, z potrzebnym w warunkach obozowych zawodem. Wszystkim
rozdawano sznurki, by powiązali nimi zdjęte buty. Kobietom po wejściu do
baraku obcinano włosy. „Po ukończeniu pracy przy komorach zabrano mnie
znów do obozu nr 1, gdzie urządziłem fryzjernię. Otóż przed śmiercią ścinano
kobietom włosy, które skrzętnie zbierano. Włosy te służyły do jakiegoś celu,
o którym jednak nie wiem. (...) Kobietom i dzieciom kazano się rozbierać. Naiwne
kobiety wyjmują ręczniki i mydło. Łudzą się, że będą się kąpać. Oprawcy żądają
ładu i porządku. Biją i katują. Dzieci płaczą. Dorośli jęczą i krzyczą. Nic nie
pomaga, bat jest silniejszy. Osłabia jednych, cuci drugich. Po uporządkowaniu
wszystkiego wchodzą kobiety i dziewczynki do fryzjerni i poddają się strzyżeniu.
Teraz są już prawie pewne, że idą do kąpieli. Drugim wyjściem kierują się do
obozu nr 2, gdzie na silnym mrozie pozostają nagie, czekając na swą kolej, gdyż
w komorach nie ukończyło się jeszcze gazowanie poprzednich ofiar. Było to
wszystko zimą. Mróz siarczysty. Małe dzieci, zupełnie nagie i bose, muszą stać
pod gołym niebem” 39. W baraku tym w tzw. kozie, odbierano też wartościowe
rzeczy, a później, by zwiększyć tempo, dokonywano tego na dworze, po wyjściu
z baraku. Mężczyźni rozbierali się w prawym baraku, później, dla przyspieszenia
przebiegu akcji zagłady, dokonywali tego przed barakiem. Czas, jaki przeznaczył
Wirth na wykonanie tych czynności, tj. od otwarcia wagonów do ustawienia
więźniów na drodze prowadzącej do komór, wynosił 15−20 minut. Faza ta była
niebezpieczna dla obsługi, obawiano się bowiem oporu i ewentualnego buntu.
Dlatego też zarówno wszyscy esesmani,  jak i ukraińscy strażnicy nie szczędzili
razów i krzyków zgromadzonym ludziom. Nadzy, ustawieni szeregowo
w „szlauchu”, który ściskał ich z obu stron drutem kolczastym, nie stanowili już
zagrożenia. Byli w psychicznym szoku, obojętni i zrezygnowani 40.

Wpychaniem do komór i gazowaniem zajmowało się dwóch strażników
ukraińskich, Iwan Marczenko i Mikołaj Szalajew, którzy pomagali sobie w tych
czynnościach metalową rurą i szablą. Gazowanie stłoczonych ludzi trwało ok.
20 minut. Czasami proces ten przedłużano. „Drzwi z trzaskiem zamykają się.
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Komora zapełniona. Puszczają motor. Łączą z rurami wlotowymi. Najwyżej
w 25 minut wszyscy leżą pokotem. Nie leżą nawet, bo nie ma gdzie. Padają
sobie w objęcia i stoją. Nie krzyczą już. Pasmo ich życia zostało przerwane. Nie
mają żadnych pożądań i potrzeb. Matki i dzieci w śmiertelnym uścisku” 41. Zwłoki
wraz z krwią i ekskrementami wyciągane były po pochyłej podłodze komory
przez otwarte z zewnątrz włazy. Po wyrwaniu ze zwłok złotych zębów oraz
wyjęciu ukrytych w otworach ciała przedmiotów wartościowych zwłoki trafiały
do dołów. W późniejszym okresie transportowano je bezpośrednio na ruszta za
pomocą skórzanych rzemieni, pasów lub na drewnianych noszach. Swąd
palonych ciał wiatr roznosił na przestrzeni kilkunastu kilometrów od obozu.
„(...) poszliśmy do obozu nr 2. Na samym wstępie obraz świeżo zagazowanych,
którym dentyści obcążkami wyciągali sztuczne zęby. Chwila tego widoku
wystarczyła, by zniechęcić mnie jeszcze bardziej do życia. Zęby te dentyści
sortują według ich wartości i układają. (...) Najwięcej cierpiałem patrząc na dzieci
przy matkach lub samotne, które nie zdawały sobie sprawy z tego, że pasmo ich
krótkiego życia urwie się za kilka minut wśród największych męczarni. Oczęta
ich rozszerzone były strachem, a jeszcze bardziej zdziwieniem. Na ustach dziecka
jakby zastygło pytanie: „a co to, a po co, a dlaczego”. Widząc jednak skamieniałe
twarze starszych, dostosowują się do chwili. Stoją bez ruchu lub tulą się jedne
do drugich, lub do rodziców, czekając w naprężeniu groźnego końca. Wtem
otwierają się drzwi ze strony wejściowej, Iwan trzyma w ręku grubą „gazrure”,
długości około 1 m, a Mikołaj szablę. Na dany znak zaczynają wpuszczać ofiary.
Przy tym biją je bezlitośnie. Ryk kobiet i płacz dzieci do dnia dzisiejszego dźwięczy
mi w uszach. Krzyk rozpaczliwy i bolesny. (...) Raz przy układaniu trupów na
ruszt zauważono rękę, która sterczała wzniesiona do góry. Wszystkie palce były
skurczone, tylko wskazujący był sztywny i sterczał wysoko jakby na Sąd Boży
wzywał swoich oprawców. Był to „zwykły” przypadek, jednak wszyscy byli
podnieceni, nawet nasi kaci zbledli i nie odrywali oczu od tego strasznego
widoku. Jakby naprawdę w tym była wyższa siła. Ręka tak długo, długo sterczała.
Już część paleniska spopielała, a tu ręka ta, wyciągnięta ku niebu, woła
o sprawiedliwość. Ten drobny, nic nie znaczący wypadek popsuł na kilka chwil
humory wszystkim mordercom” 42 − zanotował Jankiel Wiernik.

Wszystkie prace, od rozładunku transportu na rampie kolejowej aż do
usunięcia z komór zwłok 5−6 tys. ludzi, były wykonywane przez 2−3 godziny.
Jednocześnie w trakcie tego cyklu uśmiercania segregowano przywiezione tu
rzeczy. Zatrudniono nawet grupę krawców, którzy zajmowali się wyszukiwaniem
zaszytych w ubraniach kosztowności i pieniędzy.
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26. Koparka, która w tym przypadku

posłużyła do pozowania.

Zdjęcie z albumu Kurta Franza

„Piękne czasy”.

27. Kurt Franz biegnie drogą prowadzącą do obozu. W głębi kozły przeciwpancerne.
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Kremację zwłok zaczęto przeprowadzać dopiero w lutym 1943r.,
bezpośrednio po wizycie Himmlera. Tak wspomina tamte dni Jankiel Wiernik:
„Rozpoczęła się próba palenia trupów, która się nie udała. Okazało się, że kobiety
palą się lepiej od mężczyzn. Brano więc kobiety na rozpałkę. Ponieważ była to
praca ciężka, więc rozpoczęła się konkurencja pomiędzy grupami, która więcej
spali. Porobiono tablice i codziennie zapisywano ilość spalonych. Mimo to wyniki
były bardzo słabe. Polewano trupy benzyną i tak palono. Kosztowało to zbyt
drogo, a rezultat marny. Mężczyźni nie chcieli się prawie palić. Gdy zauważono
w powietrzu samolot, praca ustawała, a wyciągnięte trupy przykrywano
choinkami, ażeby z lotu nie zauważono. Straszny był to widok. Najokropniejszy,
jaki oczy ludzkie kiedykolwiek oglądały. Gdy palono kobiety ciężarne, wtedy
brzuch pękał, a dziecko wydostawało się na zewnątrz − i tak się na łonie matki
paliło. Na zbójach nie robiło to żadnego wrażenia. Stali przy tym jak przy jakiejś
maszynie, która źle funkcjonuje i za mało wydaje. Aż raz przybył do obozu
Oberscharführer ze znakiem SS i zarządził prawdziwe piekło. Był to mężczyzna
lat około 45, wzrostu średniego, zawsze uśmiechnięty. Jego ulubione słowo −
„tadellos”.  Tak że od niego otrzymał przydomek „tadellos”. Twarz jego dosyć
łagodna nie wyrażała tego, co kryło się w jego podłej duszy. Prawdziwe miał
z tego zadowolenie, gdy patrzył na palące się trupy. Płomień ten był dla niego
najdroższym zjawiskiem. Pieścił go wzrokiem, leżał przy nim i uśmiechał się,
i przemawiał do niego” 43.

Był to Herbert Floß. Według jego pomysłu wybudowano ruszta z szyn
kolejowych. Pod szynami umieszczano chrust, który polewano benzyną. W ten
sposób palono nie tylko najświeższe zwłoki, ale i te wydobyte z grobów za
pomocą koparki (bagra). Wybudowano dodatkowe ruszta, tak więc można było
palić jednocześnie do 12 tys. zwłok. Powstające chmury dymu były widoczne
z odległości wielu kilometrów. Do końca lipca 1943 r. spalono na rusztach ok.
700 tys. zwłok. Swąd był tak silny, że mundury obsługi nasiąkały wonią palonych
ciał. Niemcy starali się często zmieniać ubiór, do tego celu powołano zakład
krawiecki, który pracował na ich usługi. Mieścił się w jednej z trzech starych
drewnianych komór. Ukraińcy wychodząc na przepustki do okolicznych wsi,
mocno skrapiali się różnego rodzaju perfumami 44. „Palenie trupów udało się
doskonale. Ponieważ zależało Niemcom na czasie, zaczęli budować nowe ruszta,
powiększając załogę, i palić po 10 do 12 tysięcy trupów na raz. Wytworzyło się
istne piekło. Gdy się z dala patrzyło na to, mogło się zdawać, że wulkan wybuchł,
podniósł pokrywę ziemską i zieje ogniem i lawą. Syczało, buchało i trzaskało
wokoło. Z bliska dym, ogień i ciepło, że ustać nie można” 45 − zapisał obozowy
cieśla, Jankiel Wiernik.
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Romów (Cyganów) prześladowano na równi z Żydami. Początkowo
przesiedlano ich do gett, skąd trafiali do Treblinki. Niezależnie od tej akcji
mordowano ich w miejscach, gdzie napotkano tabory. Przykładem może być
powiat Ostrów Mazowiecka, gdzie tylko niewielką liczbę Romów przywieziono
do obozu śmierci. Na terenach Leśnictwa Orło koło Małkini ukryło się ok. 300
osób. Na skutek denuncjacji Niemcy dokonali obławy, w wyniku której część
ukrywających się zabili na miejscu, schwytanych  wpędzili na pokrytą wówczas
cienkim lodem rzekę Bug. Lód załamał się i Romowie utonęli. Akcji tej dokonała
obsługa Treblinki. W podobny sposób postąpiono z innymi Romami w okolicy,
m.in. w Zarębach Kościelnych, Nurze, Małkini, Broku i Wyszkowie 46.

Wiadomo też o transportach Romów do obozu śmierci. Jankiel Wiernik
wspomina o 3 transportach: „Raz przybył transport Cyganów spod Warszawy.
Było ich 70. Nędzni i biedni. Mężczyźni, kobiety i dzieci. Przywieźli ze sobą
trochę brudnej bielizny, marne gałgany, no i siebie. Gdy weszli na plac, ucieszyli
się bardzo. Myśleli, że znajdą się w zaczarowanym pałacu. Nie mniej jednak
ucieszyli się ich oprawcy. Wykończyli ich tak samo jak Żydów. Po kilku
godzinach cisza. Zostały tylko trupy” 47. Drugi, liczący kilkaset osób, przyjechał
jako tabor konwojowany zaledwie przez dwóch strażników. Zarówno Romowie,
jak i ich strażnicy nie zdawali sobie sprawy z powagi sytuacji. „Wtem brama
otwiera się i wprowadzają około 1000 Cyganów (był to już trzeci transport
Cyganów) − około 200 mężczyzn, reszta to kobiety i dzieci. Za nimi na furmankach
− cały ich dobytek. Brudne łachmany, porwana pościel i inne nędzne rzeczy.
Przybyli oni prawie bez straży. Tylko dwaj Ukraińcy w niemieckich mundurach
prowadzili ich. Ci dwaj, którzy z nimi przyjechali, nie byli również świadomi
całej prawdy. Chcieli wszystko formalnie załatwić i otrzymać pokwitowanie.
Nie wpuszczono ich nawet do obozu. Z sarkastycznym uśmiechem przyjęto ich
zadania. Ubocznie od Ukraińców dowiedzieli się, że przywieźli ofiary do obozu
śmierci. Zbledli, nie uwierzyli i znów dobijali się do bramy. Wtedy
Sztabsscharführer wyszedł, podał im zamkniętą kopertę. Z tym odjechali.
Cyganów, jak wszystkich,  zagazowano i spalono. Byli oni z Besarabii” 48.
Franciszek Ząbecki, kolejarz na stacji w Treblince, widział, jak skierowano
z Małkini wagon z Romami do obozu pod eskortą 4 żandarmów 49.

Wiadomo, że Romów rozstrzeliwano obok karnego obozu pracy. Obecnie
nosi ono nazwę Miejsca Straceń. Prawdopodobnie Romowie po zorientowaniu
się, iż są na terenie obozu śmierci, próbowali bronić się. Niemcy zmienili wiec
taktykę. Obok karnego obozu pracy przygotowano doły, a Romów
poinformowano, iż założą tu swój obóz przed dalszą drogą. Przygotowana grupa
strażników dokonywała wówczas egzekucji, rozstrzeliwując najpierw mężczyzn.
Należy przyjąć, iż na terenie Treblinki zamordowano minimum 1000 Romów,
w tym i Romów pochodzących z Niemiec, nazywanych Sinti 50.
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Obsługa obozu obawiała się oporu przywożonych tu ludzi. Wzmocnione
środki ostrożności stosowano już na stacji kolejowej w Treblince. Do zajść jednak
dochodziło. Brak jest materiałów, by wskazać na ilość tych wypadków. Wiadomo
jednak o ataku Meira Berlinera na Maxa Biali, który w wyniku odniesionych
ran zmarł. Nieznana młoda kobieta, rozebrana już, próbowała ucieczki. Na skutek
strzelania do niej i szarpaniny w trakcie jej zatrzymywania, rannych zostało dwóch
strażników. Jednemu z rannych dokonano amputacji ręki. Tak opisał to wydarzenie
naoczny świadek: „Nareszcie ujęli ją. Drogo zapłaciła za to wszystko. Bito,
posiniaczono, opluto, następnie dopiero zabito. Jest to bezimienna bohaterka
nasza” 51. Do kolejnego ataku doszło w obozie nr 2. Kuszer z Warszawy zranił
Arthura Matthesa. Jeden z deportowanych z getta warszawskiego Żydów, który
przybył do obozu w czasie powstania, przywiózł ze sobą granat.
Najprawdopodobniej ukrył go w kieszeni marynarki i odbezpieczył oddając
ubranie.  W wyniku wybuchu rannych zostało trzech więźniów pracujących na
placu i kilku nowo przybyłych. Wybuch granatu spowodował panikę wśród
strażników i esesmanów 52. Obsługa obawiała się transportów przybyłych
z Warszawy w trakcie powstania w getcie. Deportowanych w tym okresie
traktowano bardzo brutalnie.

Więźniowie zdawali sobie sprawę, że praca jedynie przedłuża im na krótki
czas życie. Jedyną skuteczną ich bronią była ucieczka. Niewielu się to udało.
Właściwie były tylko dwa sposoby. Albo uciekał więzień z komanda, które
pracowało na zewnątrz obozu, albo wyjeżdżał ukryty w wagonie towarowym
z odzieżą. Takim sposobem uciekli: Simcha Laski, Adam Krzepicki, Oskar Berger,
Eli Linder, Friedman, David Milgrom, Aaron Golberd, Richter, Dawid
Nowodworski, Jakob Rabinowicz, Azriel Wallach, Lazar Sharon oraz kilku
innych 53. Niektórzy próbowali wydostać się za pomocą podkopu. Niestety, nie
udało się. Wszyscy, którzy podjęli ucieczkę i zostali złapani, ponosili śmierć,
często w wielkich męczarniach. Za udane ucieczki karano więźniów z danego
komanda, przeważnie rozstrzeliwano 10 więźniów za jednego uciekiniera.

Więźniowie przebywający w obozie zrozumieli, że jedynym sposobem na
wydostanie się z niego jest zbrojne powstanie. Wiedzieli, że albo zginą w walce,
albo uciekną. Zawiązała się tajna organizacja, najpierw w obozie nr 1, później
także w obozie nr 2. Więźniowie tworzyli „piątki”− grupy skupiające po 5 osób,
i w miarę swoich możliwości gromadzili tępe narzędzia, drewniane deski i kołki
potrzebne do forsowania ogrodzenia z drutów oraz benzynę do podpalenia
zabudowań.

Na początku 1943r. utworzyła się grupa określana jako „Komitet
Organizacyjny”, która po wielu porażkach (epidemia tyfusu, niepowodzenie
w zdobyciu broni metodą przekupienia wachmanów) przygotowała powstanie.
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W przedsięwzięciu tym duży udział mieli Żydzi, którzy przeżyli powstanie
w warszawskim getcie i zostali w kwietniu i maju przywiezieni do Treblinki. W
skład „Komitetu Organizacyjnego” wchodzili:

− Želomir Bloch, pseudonim „Želo”, Żyd słowacki, pochodzący
z miejscowości Preszów, z zawodu fotograf, były podporucznik,
początkowo brygadzista w baraku A − sortowniczym, w kwietniu 1943
przeniesiony do obozu nr 2; to on nadał ramy organizacyjne powstającej
tam grupie,

− Rudolf Masarek, Żyd czeski, pochodzący z Pragi, który po przeniesieniu
Blocha z obozu nr 1 zajął jego miejsce, z zawodu krawiec, były
podporucznik, w chwili wybuchu powstania miał 29 lat;

− Marceli Galewski, Żyd polski, pochodzący z Łodzi, z zawodu inżynier,
pełniący funkcję starszego obozowego − Lagerältester, w chwili wybuchu
powstania miał 44 lata;

− Sudowicz, Żyd polski, pochodzący z Warszawy, z zawodu agronom,
w obozie pełnił funkcję ogrodnika;

− Salzberg, Żyd polski, pochodzący z Kielc, z zawodu kapelusznik, w obozie
był krawcem;

− Samuel Rajzman, Żyd polski, pochodzący z Warszawy, z zawodu kupiec,
w obozie pracował w komandzie sortowniczym, miał wówczas 41 lat;

− Julian Chorążycki, Żyd polski, lekarz, który obsługiwał esesmanów,
popełnił samobójstwo, gdy Niemcy wykryli jego powiązanie z Komitetem;

− Irena Lewkowska, asystentka doktora Chorążyckiego;
− Moněk, Żyd z Czech, kapo Hofjuden, związany z komitetem 54.
Działający prawdopodobnie od marca 1943 r. w obozie nr 2 „Komitet

Organizacyjny” skupiał 10−12 osób. Grupa oporu w obozie nr 2 powstała
początkowo niezależnie, w kwietniu 1943 r. przeniesiono do niego Blocha, który
stanął na jego czele.

W lipcu 1943 r. zasadniczo zakończono palenie wydobytych zwłok.
Transporty nadchodziły coraz rzadziej. Więźniowie obawiali się, że lada dzień
może nastąpić ich likwidacja. Powstanie tajnej organizacji możliwe było dzięki
mniejszej rotacji więźniów, kiedy ustabilizował się stan osobowy. Dużą rolę
odegrały, według Rajgrodzkiego, pieśni. „Dla nas piosenki spełniały rolę
rewolucyjną, pobudzały nas bowiem do dalszego życia i szukania sposobu
ratunku. Dla odmiany i dla przypomnienia, gdzie jesteśmy i jaki jest nasz zakres
życia, powstała kompozycja treblińska, „Lager zwei ist unser Leben, aj, aj, aj”.
To śpiewano Niemcom dla zatuszowania refleksji. Śpiewał ją zawodowy artysta,
Szpigel, którego znałem jeszcze przed wojną. Występował on w teatrze
w Parczewie. Pochodził z Brześcia n.B. (nad Bugiem − przypis autora) i przebywał
przez długi okres w Lager II. Miał on przy tym inny dość duży repertuar” 55.

Plan powstania zakładał kradzież broni i amunicji z wartowni, podpalenie
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wszystkich zabudowań obozu i wspólny atak więźniów obozu nr 1 i 2 na załogę.
Planowano zabicie jak największej liczby strażników, masową ucieczkę
więźniów i przyłączenie się ocalałych grup, po sforsowaniu Bugu, do partyzantów
działających w lasach białostockich. Liczono na pomoc więźniów z karnego
obozu pracy, którzy w liczbie ok.400 osób wracali na platformach kolejowych
z pracy na stacji kolejowej w Małkini i przejeżdżali obok obozu zagłady ok.
godz. 16.00.

Powstanie wybuchło 2 sierpnia 1943 r. po południu. Był to poniedziałek,
dzień wolny od pracy. W poniedziałki nie przybywały transporty. Było bardzo
gorąco i po obiedzie najprawdopodobniej Kurt Franz zabrał grupę strażników
nad Bug, by się wykąpać.  W komendanturze Stangl przebywał wraz ze swoim
kolegą, który stacjonował w pobliskim Kosowie Lackim. "Żegnaliśmy w duchu
miejsce, gdzie spoczywają popioły naszych braci. Żal i cierpienie przykuły nas
do tego miejsca. Tu, skąd my żywi jeszcze chcemy uciec, zginęło tylu niewinnych.
Wielkie ich szeregi, korowody śmierci stały nam wyraźnie przed oczyma i wołały
o pomstę. My wiemy co ziemia pochłonęła, jesteśmy tego jedynymi świadkami.
W milczeniu żegnaliśmy się z popiołami naszego narodu i przyrzekaliśmy, że

28. Obóz płonie. Zdjęcie wykonane

2 sierpnia 1943 r. Pochodzi z książki

Franciszka Ząbeckiego

pt.„Wspomnienia dawne i nowe”.

29. Główna ulica Kurt Seidel

z wieżą zbrojowni. Zdjęcie

wykonane po powstaniu, część

drewniana tej budowli uległa

spaleniu. Na zdjęciu grupa

więźniów pracuje przy odbudowie.
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z krwi jego powstanie mściciel. Wtem słyszymy hasło: strzał w powietrze.
Zrywamy się. Każdy rzuca się szybko do swojego zadania już poprzednio
wyznaczonego” 56 − wspomina Jankiel Wiernik.

Przed godz. 16.00 z wartowni, dzięki dorobionemu kluczowi, wyniesiono
broń, amunicję i granaty. Rozpoczęła się chaotyczna strzelanina, podpalono część
zabudowań, a zatrudniony w garażu Stanislaus Lichtblau, pseudonim Standa,
z Morawskiej Ostrawy wysadził w powietrze zbiornik z benzyną. Nie powiodło
się natomiast zniszczenie komór gazowych i nie przerwano linii telefonicznej.
Największy atak przeprowadzono na bramę główną, którą sforsowano po
ciężkich stratach. Z odległości kilku kilometrów można było dostrzec słup
czarnego dymu unoszący się nad obozem. Z komendantury Stangl zdołał
nawiązać łączność z oddziałami stacjonującymi w pobliżu. Na pomoc pospieszyły
oddziały z Małkini, Sokołowa Podlaskiego, Kosowa Lackiego, Ostrowi
Mazowieckiej. W sumie oddziały te liczyły setki ludzi, którzy ścigali uciekających
Żydów. Wystawiono również specjalne posterunki, uzbrojone w karabiny
maszynowe, nad rzeką Bug, w miejscach, gdzie poziom wody był niski
i umożliwiał przejście. Wezwano również strażaków z Małkini, by ugasili ogień,
który ogarnął cały obóz 57.

W dniu powstania w obozie przebywało 840 więźniów, około 100 nie wzięło
w nim udziału, byli to już psychicznie zmęczeni i zrezygnowani ludzie. Przyjmuje
się, że jedynie ok. 200 osobom udało się wydostać z obozu i ujść obławie. Z tej
liczby końca wojny mogło doczekać co najwyżej 100 osób.

Nie ma pewnych danych dotyczących strat wśród esesmanów i Ukraińców,
relacje na ten temat są sprzeczne. Najprawdopodobniej wśród ofiar śmiertelnych
nie było Niemców.

Powstanie w Treblince odbiło się głośnym echem. Prasa konspiracyjna szeroko
komentowała to wydarzenie , m.in. „Informacja Bieżąca” nr 32(105) z 18 sierpnia
1943r.  58

30. Budowa domu dla ukraińskiej rodziny.

Teraz miało tu być gospodarstwo rolne.

24:��
�42�����
�����2;��

ksi¹zka treblinka.p65 2002-09-12, 11:2342



43

�-��.�$��/��,�������

Po powstaniu w obozie wezwano Stangla do Lublina, gdzie miał się spotkać
z Odilo Globocnikiem. Stangl był przekonany, że zostanie oficjalnie oskarżony
o zaniedbania i dopuszczenie do powstania. Ku jego zdumieniu przyjęto go
serdecznie i poinformowano, że zostanie przeniesiony do jednostki zwalczającej
partyzantów we Włoszech. Wirth i Globocnik zatuszowali bunt w Treblince
i zbiorową ucieczkę więźniów. Nie złożyli w Berlinie oficjalnego raportu na ten
temat. Prawdopodobnie w czasie powstania nie zabito ani jednego Niemca, można
więc było zataić to wydarzenie. Tylko wtedy, gdy oddziały niemieckie ponosiły
straty, należało obowiązkowo złożyć na ten temat raport.

W połowie lub pod koniec sierpnia 1943r. Kurt Franz przejął kierownictwo
obozu, Stangl wyjechał do Triestu. W tym czasie na rampę obozową przybyło
kilka transportów z getta białostockiego. Deportowanych zagazowano
w nienaruszonych podczas powstania komorach. Transporty, które przyjmowano
na rampie, liczyły wówczas tylko po 10 wagonów. Ostatni transport
przybył 19 sierpnia 1943r. i składał się z 39 wagonów. Byli w nich Żydzi
z Białegostoku 59.

Rozwiązanie poważnie zniszczonego obozu i całkowite zrównanie go z ziemią
przeciągnęło się do 17 listopada 1943 r. Wtedy to zastrzelono 25−30 więźniów
z ostatniego komanda − Restkommando, którzy mieszkali w dwóch wagonach
kolejowych. Teren, gdzie zakopano prochy ludzkie zaorano i zasiano łubinem.
Wybudowano dom, w którym osadzono ukraińską rodzinę z zadaniem ochrony
terenu, który teraz przypominał gospodarstwo rolne.

Dnia 4 października 1943r. pod koniec Akcji Reinhard na konferencji SS−
Gruppenführerów w Poznaniu Himmler stwierdził: „Możemy powiedzieć, że
spełniliśmy najtrudniejsze zadanie z miłości do naszego narodu. Nie ponieśliśmy
uszczerbku w naszych wnętrzach, duszach, charakterach” 60. Uszczerbku nie
poniósł również Franz Stangl, „najlepszy komendant obozu” z ekipy Globocnika.
Po wojnie bez większych problemów wiódł spokojne życie prywatne.
Aresztowano go dopiero 28 lutego 1967r. w Sao Paulo w Brazylii.
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Po zakończeniu wojny rozpoczął się proces określania strat ludzkich, jakie
pochłonęła Treblinka. Wasylij Grosman w książce „Piekło Treblinki”, wydanej
w 1945 r., podaje liczbę 3 mln. Ta wyolbrzymiona liczba pomordowanych była
zgodna z ówczesnymi tendencjami do maksymalnego obciążania nazizmu
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ogromnymi zbrodniami, których rozmiar miały wyrażać wielkie liczby. Badania
podjęte już w latach 1945−46 przez Główną Komisję Badania Zbrodni
Niemieckich w Polsce urealniły rozmiary strat ludzkich. Zdzisław Łukaszkiewicz,
który prowadził pierwsze badania naukowe, autor książki „Obóz straceń
w Treblince” określił straty Treblinki na 780 tys., według jego obliczeń przybyło
156 transportów po 5000 osób. W procesie Kurta Franza Sąd Przysięgły
w Düsseldorfie w 1965r. określił straty na 700 tys. W drugim procesie w 1970r.
przeciwko Franzowi Stanglowi, ekspert−biegły, berliński historyk dr Wolfgang
Scheffler wyliczył straty na 900 tys. Inni historycy zajmujący się tym problemem
podają liczbę od 700 do 900 tys. I tak, francuski historyk J. Billig określił na 700
tys. Jako minimalną przyjęli ją Helmut Kransnik i Albert Rückerl. Raul Hilberg
podaje 750 tys., Martin Gilbert 850 tys., Ytzak Arad − 850 tys., Czesław
Madajczyk 700−800 tys., Manfred Burba − 912 tys.  Jedynie Ryszard Czarkowski
odbiega swą liczbą od przedstawionych tutaj, gdyż podaje 1.582 tys. 61

Na tablicy informacyjnej przed wejściem na teren obozu widnieje liczba 800
tys. Należy ją przyjąć jako podstawę. Ginęli głównie polscy Żydzi z transportów
z getta warszawskiego i innych gett dystryktów: warszawskiego, radomskiego,
lubelskiego i okręgu białostockiego oraz z Czech (Terezin), Niemiec, Austrii,
Słowacji, Grecji, Bułgarii. Mordowano tu również Romów (ok. 1000 osób)
i Polaków (co najmniej 1000 osób). Wyliczenie liczby zamordowanych opiera
się głównie na dokumentach Niemieckiej Kolei Rzeszy, wykradzionych przez
polskiego kolejarza, Franciszka Ząbeckiego, i na różnego rodzaju obliczeniach
z gett okupowanej Polski.
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W czasie „Akcji Reinhard” odpowiedzialnym za zarządzanie pieniędzmi
i przedmiotami wartościowymi, takimi  jak biżuteria,  papiery  wartościowe,
złoto,  w  tym  i złote  zęby, był SS−Sturmbannführer Georg Wippern. Natomiast
za ubrania i tekstylia odpowiadał SS−Hauptsturmführer Hermann Hoefle. Obaj
należeli do sztabu „Akcji Reinhard” w Lublinie  i odprowadzali łupy do
Ministerstwa Gospodarki i Banku Rzeszy. Zagarnięte mienie wymordowanych
zostało odnotowane w kartotece centralnej. Miejsce zbiórki wszystkich
przedmiotów wartościowych znajdowało się w specjalnym obozie w Lublinie
na starym lotnisku. Wiadomo, że zarówno esesmani, jak i ukraińscy strażnicy
bogacili się, kradnąc pieniądze i wartościowe rzeczy ofiar, tak że spora część
łupów w Treblince w ogóle nie  była zarejestrowana. Główny Urząd Zarządzania
Gospodarką SS (WVHA) był najwyższą władzą administracyjną grabieży,
określanej jako „ocena wartości” czy też „zabezpieczenie” żydowskiego majątku.
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31. List przewozowy informujący o wywiezieniu butów z Treblinki.
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32. List przewozowy informujący o wywiezieniu futer z Treblinki.
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Bank Rzeszy z wpływów utworzył Fundusz  Reinharda, z którego finansowano
liczne przedsięwzięcia gospodarcze SS, spłacano długi, udzielano pożyczek
i powiększano własny kapitał firm. 62

Specjalny oddział − Abteilung IV a Aktion Reinhard − na czele którego stał
Wippern, zajmował się zarządzaniem i wykorzystywaniem zagrabionych rzeczy.
Głównym księgowym Oddziału IV a był SS−Oberscharführer Alois Rzepa,
odpowiedzialny za prowadzenie szczegółowych list i rachunków dotyczących
kosztowności i pieniędzy płynących z Akcji Reinhard. Z Berlina przysłano sztab
specjalistów, bankierów i  księgowych, rezerwistów  SS  uznanych  za
niezdolnych  do  walki  na  froncie, którzy  pomagać mieli Rzepie.  Całe
przedsięwzięcie  przebiegało pod nadzorem Globocnika.  Potem kurierzy T−4
z Berlina  odbywali  regularne  podróże do poszczególnych obozów śmierci, do
inspektora Wirtha i do Wipperna, aby odebrać pieniądze i kosztowności.
Wiadomo, iż  z Treblinki  wywożono  ciężarówką  do Lublina skrzynie
z kosztownościami.  Kilka razy dokonał  tego  SS−Oberscharführer Johannes
Teichelmann,  członek  personelu  Wipperna.  Zebrane  przez Oddział IVa
w Lublinie złoto  i srebro  przetapiano na sztaby i wraz z biżuterią,
kosztownościami oraz pieniędzmi wysyłano do Berlina.

Polską walutę Wippern wpłacał na rachunek bankowy w Lublinie, po czym
dokonywał przelewu do Banku Rzeszy w Berlinie. Nikt nie wie, ile gotówki
przy tych operacjach przeznaczył Globocnik na własny użytek i swojego
personelu. Suchomel wspomina, iż w Treblince musiał wypełnić skrzynkę po
amunicji banknotami stumarkowymi. W skrzyni znajdowało się milion marek63.
Wartościowe przedmioty pakowano tak, by liczba sztuk w paczce stanowiła
wielokrotność 100, np. 1000 złotych zegarków, 1000 metalowych zegarków,
500 budzików itp. Diamenty w obozie gromadził sam komendant Stangl, który
osobiście przekazywał je Globocnikowi w Lublinie. To właśnie diamenty
stanowiły „zabezpieczenie” przybyłych w transportach. Lokowano w nie
i posługiwano się nimi chętnie, gdyż łatwo je było ukryć i nie stanowiły ciężaru.
Po odkryciu tego zjawiska esesmani powołali specjalne komando złożone
z krawców, które przeglądało ubrania po zamordowanych w poszukiwaniu
zaszytych diamentów 64. Banknoty zaś sortowano według nominałów, układano
w paczki, a ogólną wartość zapisywano.

Esesmani wyjeżdżający na urlop mieli do dyspozycji samochód osobowy,
a mimo to żądali od niemieckich kolejarzy na stacji w Treblince, Klinzmanna
lub Emmericha, przysłania parowozu. Jeden z nich jechał do obozu i wracał
z paczkami, które odwoził parowozem do Małkini, do pociągu osobowego
jadącego w kierunku Niemiec. Urlopowani esesmani jechali samochodem bez
paczek, a bagaże odbierali na stacji w Małkini 65. Nie zachowały się materiały,
które by określały ilość zrabowanych rzeczy w Treblince. Ocalało natomiast
„Zamknięcie kasowe „Akcji Reinhard” na dzień 15 grudnia 1943r.”, podpisane
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przez Globocnika, Wipperna i Rzepę. Wynika z niego, iż od 1 kwietnia 1942r.
do 15 grudnia 1943r. w wyniku Akcji Reinhard osiągnięto wpływy w wysokości
85.741.963,28 marek niemieckich. Z tej sumy poniesiono wydatki rzeczowe,
z których ok. 40% stanowiły koszty transportów Żydów do obozów śmierci.
Czysty więc dochód w gotówce wyniósł 73.852.080 marek niemieckich.
W kruszcach szlachetnych zebrano: 236 sztab złota o wadze 2.909,68 kg,
liczonych po 2800 marek niemieckich, 2143 sztab srebra o wadze 18.733,69
kg, liczonych po 40 marek niemieckich, 15.14 kg platyny liczonych po 5000
marek niemieckich. Wykaz banknotów wymienia walutę 48 krajów z całego
świata, a na pierwszym miejscu dolary Stanów Zjednoczonych: 1.081.521,40,
liczonych po 2,50 marki niemieckie.

Dewizy w złocie obejmują walutę 34 krajów, a na czele 249,771,50 dolarów
amerykańskich, liczonych po 4,20 marki niemieckiej.

Wykaz kosztowności, biżuterii i innych przedmiotów obejmuje 44 pozycje.
Na wstępie 15.883 pierścieni złotych z brylantami i diamentami, liczonych po
1500 marek niemieckich. Dalej 130 dużych brylantów po 1000 marek
niemieckich; 2511,87 karatów brylantów po 100 marek; 13.458,62 karatów
diamentów po 50 marek; 114 kg pereł oszacowanych na 6 mln marek niemieckich.
Jest też 103.614 zegarków (Reparaturuhren) po 2 marki za sztukę, 60.125
zegarków po 10 marek, 2.343 budzików po 4 marki i 6943 budzików
wymagających naprawy po 1 marce; 29.391 par okularów po 3 marki niemieckie.

Materiały włókiennicze stanowiły odzież, bieliznę, pierze i szmaty w ilości
1901 wagonów ocenionych w sumie na 26.000.000 marek niemieckich.

Łączna wartość wszystkich nabytków na dzień 15 grudnia 1943 roku wyniosła
178.745.960,59 marek niemieckich. 66
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Obozem śmierci w Treblince interesowały się podziemne władze polskie,
Delegatura Rządu RP na Kraj i Armia Krajowa Okręgu Warszawskiego.
Szczególne zainteresowanie przejawiały organizacje konspiracyjne getta
warszawskiego: Oneg Szabat, Bund i Żydowski Komitet Narodowy. Wszyscy
zadawali sobie pytanie, co się dzieje z ludźmi wywożonymi z getta
warszawskiego. Bund (Powszechny Żydowski Związek Robotniczy) jako
pierwszy sprawdził losy tej ludności. Udało się to Zygmuntowi Frydrychowi,
działaczowi tej partii, który dzięki pomocy kolejarzy polskich, śledził  jeden
z takich transportów. Wyniki swoich spostrzeżeń opublikował w pierwszych
dniach sierpnia 1942 r. w podziemnym piśmie „Na Strażnicy”. Również na
początku sierpnia 1942 zjawili się w getcie warszawskim pierwsi zbiegowie
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z obozu w Treblince. Zeznania złożone przez nich przed konspiracyjnym
zespołem dokumentującym wydarzenia w getcie, Oneg Szabat, stały się podstawą
informacji przekazywanej przez ten ośrodek Delegaturze Rządu na Kraj. Pierwszy
szerszy przekaz o Treblince zamieszczono w „Informacji Bieżącej” już
17 sierpnia 1942r.

Natomiast wolny świat został poinformowany przez raport zjednoczonych
organizacji podziemnych getta warszawskiego do rządu polskiego w Londynie
i rządów sprzymierzonych z dnia 15 listopada 1942r. pod tytułem „Likwidacja
żydowskiej Warszawy”. Raport, opracowany przez Oneg Szabat, został
przekazany za pośrednictwem reprezentantów Żydowskiego Komitetu
Narodowego i Bundu, Janowi Kozielewskiemu, noszącemu pseudonim Jan
Karski, kurierowi, który doręczył go adresatowi. W raporcie tym, na tle dokładnej
analizy procesu deportacji ludności żydowskiej warszawskiego getta do Treblinki
od 22 lipca do 12 września 1942r., przedstawiono − w formie opracowania
opartego na relacjach zbiegów − mechanizm funkcjonowania obozu i nadano
mu trafny tytuł: „Treblinka − pomnik wiecznej hańby narodu niemieckiego”.
W jego redagowaniu brał udział znakomity historyk, Emanuel Ringelblum. Raport
ten był wołaniem o ratunek dla ginącego narodu żydowskiego, zawierał dowód
masowego mordu 300 tys. Żydów z getta warszawskiego, ukazywał sposób
uśmiercania, wskazywał na jego sprawców. Przybycie do Londynu w listopadzie
Jana Karskiego spowodowało żywe poruszenie tamtejszej opinii. Karski
przebywał w Warszawie w okresie zagłady getta w lecie 1942r., był więc
naocznym świadkiem dokonującej się tu zbrodni. Zreferował wiernie 2 XII 1942r.
Szmulowi Zygielbojmowi, członkowi  Rady  Narodowej (polski parlament na
wychodźctwie) i kierownictwu Bundu, treść rozmów, jakie odbył w Warszawie
z przedstawicielami żydowskimi. Wręczył mu przy tym obszerny raport Bundu
o sytuacji Żydów w Polsce, datowany w Warszawie na 31 VIII 1942r.,
podpisanyprzez doktora Leona Feinera − „Berezowskiego”67. W Londynie Karski
rozmawiał o sytuacji Żydów nie tylko z Polakami, miał okazję odbycia rozmów
z wieloma wybitnymi osobistościami politycznymi świata anglosaskiego. Przyjął
go Winston Churchill, rozmawiali z nim: przywódca labourzystów, Arthur
Greenwood, lord Selborne, lord Cranborne, minister handlu, dr Dalton, posłanka
do parlamentu, Ellen Wilkinson, ambasador Wielkiej Brytanii przy rządzie
polskim w Londynie, O'Malley, i ambasador Stanów Zjednoczonych przy tym
rządzie, Anthony Drexel Biddle, oraz podsekretarz stanu w brytyjskim
Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Richard Law. Karski był również
przesłuchiwany przez Komisję do Badania Zbrodni Wojennych przy Narodach
Zjednoczonych, której przewodniczył Sir Cecil Hurst, radca prawny rządu
brytyjskiego. Rozmawiał też z wybitnymi intelektualistami, m.in. H.G. Wellsem
i A. Koestlerem. W Stanach Zjednoczonych dotarł do prezydenta Roosevelta.

Kontynuację dokumentowania zagłady stanowiła sporządzona na początku


�)2����;��2�2�2�
�

ksi¹zka treblinka.p65 2002-09-12, 11:2349



50

1943r. tzw. „Druga czarna księga o wymordowaniu Żydów w Polsce”, będąca
szerszym udokumentowaniem pierwszego raportu. Została ona przekazana
Delegaturze Rządu RP przez Żydowski Komitet Narodowy i Bund w lutym
1943r.

Przez cały okres funkcjonowania obozu śmierci podziemna prasa polska
informowała o dokonujących się tam zbrodniach. „Informacja Bieżąca”
(wewnętrzny biuletyn opracowywany przez Biuro Informacji i Propagandy Armii
Krajowej) nr 37(62) z 5 października 1942r. zawierała następujący opis:
„Treblinka. Obóz śmierci wciąż funkcjonuje. Przychodzą transporty z całej GG
(ostatnio Radom, Siedlce, Międzyrzec). Obecnie podciągają nie po 20, lecz po
10 wagonów, gdyż długo trwa usuwanie z każdego wagonu trupów zmarłych
w drodze (20−30%). Komora gazowa działa w następujący sposób: na zewnątrz
baraku pracuje całą dobę 20−konny motor spalinowy. Wylot jego rury
wydechowej wmontowany w ścianę budynku, spaliny z domieszką płynów
trujących, specjalnie dodawanych do paliwa motoru, zabijają zamkniętych
w baraku ludzi. Na terenie obozu, oprócz robotników żydowskich, jest żydowska
orkiestra i grupa kobiet żydowskich dla zabawy personelu. Do końca sierpnia
zgładzono 300 tys. Żydów” 68.

Grono inteligencji polskiej nie poprzestało tylko na informowaniu
społeczeństwa. 27 września 1942 r. zawiązano w Warszawie z inicjatywy Zofii
Kossak−Szatkowskiej oraz Wandy Krahelskiej−Filipowiczowej konspiracyjny
Tymczasowy Komitet Pomocy Żydom pod egidą Delegatury Rządu. Organizacja
ta, działająca pod kryptonimem „Komitet im. Konrada Żegoty”, zjednoczyć miała
wysiłki podejmowane na rzecz ratowania Żydów.

 Również przedstawiciele społeczeństwa niemieckiego byli informowani
o tym, co się dzieje w Treblince. Kurt Gerstein w 1942 miał 37 lat, był wówczas
praktykującym członkiem Kościoła Wyznającego. W grudniu 1940 r. zgłosił się
na ochotnika do SS, by sprawdzić, co rzeczywiście dzieje się w obozach. Pełnił
funkcję SS−Obersturmführera i kierownika Oddziału Higieny w Amtsgruppe D
Służby Zdrowia SS. Był m.in. odpowiedzialny za dostawy Cyklonu B do
Auschwitz. Dnia 19 sierpnia 1942r. Gerstein dokonał inspekcji Treblinki. Celem
jego wizyty było sprawdzenie działających tu spalinowych komór gazowych i
ewentualne przestawienie ich na Cyklon B. Po inspekcji tej Gerstein swoje
wiadomości i spostrzeżenia przekazał niemieckim i holenderskim
przedstawicielom nazistowskiej opozycji oraz kręgom kościelnym. Zmarł
15 lipca 1945r. we frankfurckim areszcie śledczym w niewyjaśnionych
okolicznościach 69.

Transporty, które stały przed obozem, widzieli ranni niemieccy żołnierze
jadący przez Małkinię do szpitala w Sokołowie Podlaskim. W związku z ich
częstymi pytaniami o to, co się tu dzieje, wydano polecenie, by na trasie Treblinka
− Wólka Okrąglik ograniczyć im widoczność, m.in. przez zamykanie drzwi
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wagonów 70. Esesmani z obsługi starali się za wszelką cenę utrzymać w tajemnicy
to, co się dzieje w Treblince. Jankiel Wiernik zanotował: „Przybył transport
z Niemiec. Wszystko odbyło się szablonowo. Przy rozbieraniu występuje kobieta
z dwojgiem dzieci, chłopcami. Legitymuje się, że jest rodowitą Niemką, tylko
przez pomyłkę dostała się do wagonu. Wszystkie dokumenty w porządku, dwaj
chłopcy nie obrzezani. Kobieta piękna, ale strach maluje się w jej oczach. Trzyma
dzieci przy sobie, uspokaja i pociesza, zapewnia, że zaraz się wszystko wyjaśni
i powrócą do tatusia do domu. Pieści je i całuje, ale sama płacze. Przeczucie,
straszne przeczucie. Niemcy każą jej z dziećmi wystąpić z szeregu. Zdaje się jej,
że jest uratowana. Następuje u niej odprężenie. Lecz o zgrozo, zdecydowano,
że musi z Żydami razem zginąć, ponieważ za dużo widziała i może to światu
rozgłosić. Rozumie się, że wszystko owiane jest tajemnicą. Kto przekroczył próg
Treblinki, ten jest skazany na stracenie. I ta kobieta z dziećmi kroczy razem ze
wszystkimi na śmierć. Dzieci płaczą tak samo jak żydowskie. W jej oczach maluje
się ta sama rozpacz. Nie ma różnicy rasy. Wobec śmierci wszyscy są równi” 71.
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Na terenie symbolicznego cmentarza
znajduje się jedyne imienne upamiętnienie:
Janusz Korczak (Henryk Goldszmit) i Dzieci.
To oni stali się symbolem męczeńskiej śmierci
tysięcy deportowanych tu ludzi. Henryk
Goldszmit urodził się w 1878 lub 1879. Był
pisarzem, pedagogiem, działaczem
społecznym, lekarzem. Pochodził z rodziny
żydowskiej związanej z ruchem oświatowym −
Haskalą. W latach 1912 − 42 był dyrektorem
„Domu Sierot” dla dzieci żydowskich. Od
1919r. współorganizował wraz z Maryną Falską
zakład wychowawczy dla dzieci polskich „Nasz
Dom”. Wykładał w Państwowym Instytucie
Pedagogiki Specjalnej i Wolnej Wszechnicy
Polskiej. Stale współpracował z wieloma
pismami, m.in. „W Słońcu”, „Szkoła
Specjalna”. W 1926r. założył pierwsze i jedyne wówczas czasopismo dla dzieci
„Mały Przegląd”. Redagował je wraz z dziećmi; ukazywało się aż do 1939r.
W latach 1935−36 prowadził popularne pogadanki radiowe, zwane gadaninkami
Starego Doktora. W czasie okupacji niemieckiej pozostał ze swoimi dziećmi,

33. Ostatnie zdjęcie Janusza

Korczaka
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z nimi też w sierpniu 1942 roku wywieziony został do obozu zagłady w Treblince.
Korczak był prekursorem walki o prawa dziecka, domagał się, by uznano, że

dziecko jest pełnowartościowym człowiekiem od chwili narodzin, na każdym
etapie swojego życia i ma prawo być sobą. Idee te znalazły odbicie i rozwinięcie
w stworzonym przez Korczaka systemie wychowania, respektującym potrzeby
i dążenia dziecka, a zarazem skłaniającym dziecko do pracy nad sobą
i pobudzającym je do aktywności i samodzielności, opartym na różnych formach
dziecięcego samorządu. Swe poglądy pedagogiczne Korczak zawarł przede
wszystkim w książce pt. „Jak kochać dziecko” (1920) i programowym utworze
„Prawo dziecka do szacunku” (1929), a także w wielu innych pracach, np.
„Momenty wychowawcze” (1919), „Prawidła życia” (1930), „Pedagogika
żartobliwa” (1939). Korczak był oryginalnym pisarzem dla dzieci i o dzieciach.
Do najbardziej znanych utworów należą adresowane do dzieci powieści: „Mośki,
Joski i Srule” (1909), „Józki, Jaśki i Franki” (1910), „Król Maciuś Pierwszy”
(1922), „Król Maciuś na bezludnej wyspie” (1923), „Bankructwo Małego Dżeka”
(1924), „Kiedy znów będę mały” (1925). Bogata twórczość literacka Korczaka
obejmuje również naturalistyczne powieści społeczne: „Dzieci ulicy” (1901),
„Dziecko salonu” (1906), satyrę obyczajową („Koszałki opałki”, 1905), prozę
poetycką („Sam na sam z Bogiem”, 1922), utwory dramatyczne („Senat
szaleńców”, 1931) oraz „Pamiętnik z getta warszawskiego”.

����4�����/'���

Gustaw i Kazimiera Diehl mieszkali w położonym na odludziu majątku
Jasieniec, ok. 3 km od karnego obozu pracy i ok. 4 km od obozu zagłady
w Treblince. Gustaw Diehl (1874−1953) był potomkiem francuskich hugenotów,
którzy musieli emigrować do Nadrenii. Stamtąd przybyli w XVIII w. do Polski.

35. Kazimiera Diehl.34. Gustaw Diehl.
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36. Dyplom dla Gustawa i Kazimiery Diehl.
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Tutaj spolonizowali się, zachowując swoje ewangelicko−reformowane wyznanie.
Rodzina Diehlów odgrywała znaczącą rolę w warszawskim Kościele
Ewangelicko−Reformowanym, m.in. założyli nowy cmentarz, prowadzili
ożywioną działalność społeczną. Gustaw Diehl był inżynierem, interesował się
bardzo astronomią i matematyką. Przede wszystkim poświęcał się prowadzeniu
majątku w Jasieńcu. Jego druga z kolei żona, Kazimiera (1914−1983), z domu
Abramowicz, była katoliczką. Przez cały okres okupacji i funkcjonujących
niedaleko obozów ukrywali Żydówkę Marię, która obecnie mieszka
w Argentynie i nosi nazwisko Nirenberg. Maria była jasną blondynką
o niebieskich oczach. Opiekowała się dziećmi i gospodarką. Na skutek
zadenuncjowania, aresztowano ją i zatrzymano w karnym obozie pracy. Gustaw,
po rozmowie z Kazimierą, udał się do komendanta i zapewnił go, że Maria jest
jego bliską krewną. Rozmowa ta dała pozytywny efekt i Marię zwolniono 72.

W 1998r. z inicjatywy córki Marii, Dority Kosman, która obecnie mieszka
w Jerozolimie i wykłada język hebrajski w Uniwersytecie Hebrajskim, Gustawa
i Kazimierę Diehl odznaczono medalem „Sprawiedliwych Wśród Narodów
Świata”. Ich nazwiska umieszczono na honorowej ścianie Instytutu Pamięci
Narodowej Yad Vashem w Jerozolimie.

Z innych relacji wynika, iż Gustaw i Kazimiera pomagali uciekinierom
z pobliskich obozów. Ich pomoc polegała na tym, iż „nie zauważali” uciekinierów
w swoich obejściach gospodarczych lub w pobliżu. Uciekinierzy mogli więc
chwilę odpocząć, zjeść znalezione w obejściu produkty i udać się w dalszą drogę.
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Dnia 2 lipca 1947r. Sejm PRL uchwalił ustawę mającą na celu upamiętnienie
byłych obozów w Treblince. Jednak dopiero w latach pięćdziesiątych trzej artyści:
Adam Haupt, Franciszek Duszenko i Franciszek Strynkiewicz, działając
w porozumieniu z Radą Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa w Warszawie,
opracowali projekt założenia przestrzenno − pomnikowego. Nie ograniczyli się
tylko do pomnika, ale wzięli pod uwagę całość terenu. Granice byłego obozu
zagłady oznaczono, ustawiając olbrzymie dwumetrowe kamienie. Brama
wejściowa została upamiętniona dwoma betonowymi blokami. Przez jej środek
biegnie do rampy brukowana droga. Betonowe bloki prowadzące do rampy to
symboliczne tory. Obok rampy usytuowano w szeregu 10 kamieni z nazwami
państw, z których przywożeni byli do obozu Żydzi. Od rampy do pomnika
biegnie brukowana droga, która prowadziła do komór gazowych. Po obu jej
bokach kamieniami zaznaczono rozbieralnie. Na miejscu, gdzie znajdowały się
nowe komory, wzniesiono wysoki pomnik autorstwa Franciszka Duszenki.
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Zbudowany jest z dużych bloków granitowych, które ułożeniem swoim
przypominają Ścianę Płaczu w Jerozolimie. Frontowa ściana robi wrażenie
pękniętej przez środek. Górna część zwieńczona jest czapą, na której od frontu,
tj. strony zachodniej, znajduje się płaskorzeźba z przedstawieniem porozrywanych
szczątków ludzkich oraz błogosławiące dłonie będące symbolem zaczerpniętym
z nagrobków żydowskich. Od strony wschodniej widnieje menora, symbol
judaizmu. Przed pomnikiem, na dwóch granitowych płytach napis: „Nigdy
więcej” w języku polskim, jidysz, rosyjskim, angielskim, francuskim
i niemieckim. Pomnik jest symbolicznym grobowcem dla tych wszystkich, którzy
tu zginęli. Za pomnikiem znajduje się upamiętnienie krematorium. Jest to
wgłębienie w kształcie prostokąta wypełnione czarnym bazaltem, tworzącym
nieregularne skrzepy i sople. Wokół zagłębienia ustawiono kilkanaście lamp na
ciekłe paliwo, które po zapaleniu do złudzenia przypominają, iż na tym miejscu
płonął stos złożony z ludzkich ciał. Autorem tego upamiętnienia jest Adam Haupt.
22.000 m2 powierzchni zostało pokrytych betonem, na którym ustawiono 17.000
kamieni różnej  wielkości.  Beton ten przykrywa prochy pomordowanych tu
ludzi.

Kamienie symbolizują macewy, nagrobki na żydowskim cmentarzu. Na 216
kamieniach wypisano nazwy miast, z których przywożono tu Żydów.
Początkowo było ich 130. Kolejne dopisano w 1998r. dzięki wsparciu
finansowemu Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie.
Dopisane miejscowości pochodzą głównie z dawnego Okręgu Białystok, a więc
terenów, które po II wojnie nie znalazły się w granicach Polski.

Wśród kamieni znajduje się upamiętnienie postaci Janusza Korczaka (Henryka
Goldszmita) i dzieci. Jest to jedyne imienne upamiętnienie. Całość założenia
przestrzenno−pomnikowego utrzymana jest w kolorze szarym. Beton i granit
przypomina o prochach ponad 800 tys. spoczywających tu ludzi.

Od 1983 r. teren byłych obozów, żwirownia, brama, Czarna Droga oraz tereny
wokół nich tworzą Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince, które jest
oddziałem Muzeum Regionalnego w Siedlcach.

�4��
���
��
�

ksi¹zka treblinka.p65 2002-09-12, 11:2355



56

�%��&���� �

1 Szerzej na ten temat patrz: Ch. Gerlach, Konferencja w Wansee, broszura wydana przez
Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie.

2 D. Pohl, Rola dystryktu lubelskiego w ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej,

[w:] „Zeszyty Majdanka” 1997, nr XVIII, s. 15−19.
3 J. Marszałek, System obozów śmierci w Generalnym Gubernatorstwie i jego funkcje

(1942−1943) [w:] „Zeszyty Majdanka” 1996, nr XVII, s. 19.
4 Patrz: dokumenty z 26 VI 1942 r. i 7 VII 1942 r. zamieszczone w książce J. Gumkowskiego

i A. Rutkowskiego Treblinka [1963]
5 F. Ząbecki, Wspomnienia dawne i nowe, 1977, s. 35−38. M. Burba Treblinka. Ein NS

Vernichtungslager im Raahmen der „Aktion Reinhard”, 1995, s. 5. Z. Łukaszkiewicz,
Obóz straceń w Treblince, 1946, s. 8.

6 Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie (ŻIH). Przeżycia zbiega z Treblinki, grudzień

1942. Archiwum Ringelbluma R II syg. 295, s. 10. M. Burba, op. cit. s. 9.
7 Jankiel Wiernik, Rok w Treblince, Warszawa 1944, s. 34, pisownia skorygowana.
8 Na planie zamieszczonym przez M. Burbę, op. cit., jest to jeden barak podzielony na dwie

części A i B. S. Willenberg w swojej książce Revolt in Treblinka zamieszcza na planie

jeden duży barak i dwa mniejsze, równolegle położone względem siebie. W opracowanym
przez siebie planie autor przyjął wersję S. Willenberga.

9 J. Wiernik, op. cit., s. 8. Z. Łukaszkiewicz, op. cit., s. 29. M. Burba, op. cit., s. 7.
10 J. Wiernik, op. cit., s. 7. M. Tregenza, Christian Wirth a pierwsza faza „Akcji Reinhard”

[w:] „Zeszyty Majdanka”, t. XIV, s. 10.
11 Kurt Franz zrobił z tej akcji 14 zdjęć, dokładnie dokumentując sposób pozyskania cegły

i obecność przy tym Lamberta.
12 W. Grosman, Piekło Treblinki. 1945, s. 17. J. Rajgrodzki, Jedenaście miesięcy w obozie

zagłady w Treblince [w:] „Biuletyn ŻIH” 1958, nr 25, s. 104.
13 M. Burba, op. cit., s. 8. Z. Łukaszkiewicz, op. cit., s. 10−11.
14 M. Tregenza, Christian Wirth: Inspekteur der SS−Sonderkommandos „Aktion Reinhard”

[w:] „Zeszyty Majdanka” 1993, t. XV, s. 27.
15 J. Marszałek, op.cit., s. 112.
16 M. Tregenza, Christian Wirth: Inspekteur der SS−Sonderkommandos „Aktion Reinhard”

[w:] „Zeszyty Majdanka” 1993, t. XV, s. 11. M. Burba, op. cit., s. 11−12, 16−17, 21−22. J.
Marszałek, op.cit., s. 25−26.

17 S. Wojtczak, Karny obóz pracy i ośrodek zagłady Treblinka II, [w:] „Biuletyn GKBZH
w Polsce” 1975, nr 26, s. 152−153. R. Czarkowski, Cieniom Treblinki, 1989, s. 79−87.

18 S. Willenberg, Bunt w Treblince,1991, s. 66−68. Istnieją dwie książki Samuela Willenberga,
jedna opublikowana w języku polskim przez wydawnictwo Res Publica w 1991r.
i w języku angielskim Revolt in Treblinka, wydana przez Żydowski Instytut Historyczny

w Warszawie w 1992 r. Publikacja w języku angielskim zawiera ciekawy materiał zdjęciowy,
plan oraz szkice wykonane przez autora.

19 J. Wiernik,  op. cit., s. 23.

4��34
�3

ksi¹zka treblinka.p65 2002-09-12, 11:2356



57

4��34
�3

20 J. Rajgrodzki, op. cit.,  s. 11.
21 J. Wiernik, op. cit., s. 30. Jankiel Wiernik pracował jako obozowy cieśla. Przybył do

Treblinki w sierpniu 1942 r. Zatrudniony był przy budowie kilku drewnianych obiektów,
w tym wież obserwacyjnych. Uciekł z Treblinki podczas buntu, po czym nawiązał kontakt

z Radą Pomocy Żydom „Żegota” w Warszawie. Z pomocą tej organizacji żydowskie
podziemie wydało w 1944 r. w nakładzie 2000 egzemplarzy jego relację z obozu pt. Rok

w Treblince. Mikrofilmy tej książki zostały przewiezione przez kuriera do Londynu.
Dzięki temu jeszcze w czasie wojny ukazały się jej dwa wydania w języku jidysz i
angielskim (Nowy Jork 1944 i 1945) .

22 J. Rajgrodzki, op. cit., s. 110.
23 J. Wiernik, op. cit., s. 4−5, 11.
24 Główna Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu − Instytut Pamięci

w Warszawie (dalej GKBZpNP),  Ds 188/67, t. II, k. 69.
25 K. Marczewska, W. Ważniewski, Treblinka w świetle akt Delegatury Rządu RP na Kraj

[w:] „Biuletyn GKBZH w Polsce” 1968, t. XIX, s. 137. Kopia tego rozkładu zamieszczona

jest w książce J. Gumkowskiego i A. Rutkowskiego Treblinka. Warszawa 1962, s.1
(w części zawierającej dokumenty archiwalne).

26 F. Ząbecki, op. cit., s. 39. Likwidacja żydowskiej Warszawy. Raport wysłany przez

zjednoczone podziemie organizacyjne getta 15.11.1942 r. do rządu emigracyjnego
w Londynie [w:] „Biuletyn ŻIH” 1951, nr 1.

27 M. Burba, op. cit., s. 5.
28 F. Ząbecki, op. cit., s. 43.
29 Przeżycia zbiega z Treblinki, ŻIH grudzień 1942. Archiwum Ringelbluma, R. II syg. 295,

s. 2.
30 F. Ząbecki, op. cit., s. 49.
31 J. Wiernik, Rok w Treblince. Warszawa 1944, s.3.
32 Zeznania zbiega z obozu śmierci, ŻIH wrzesień 1942 r. Archiwum Ringelbluma, R II, syg.

297, s. 5.
33 J. Wiernik, op. cit., s. 22. Najprawdopodobniej byli to Żydzi macedońscy.
34 Relacja w posiadaniu Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciw Narodowi Polskiemu −

Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie.
35 Z. Łukaszkiewicz, op.cit., s. 24−25.
36 J. Wiernik, , op.cit.,  s. 2−3.
37 F. Ząbecki, op. cit., s. 65−66.
38 S.Willenberg, op. cit.,  s. 7.
39 J. Wiernik, op. cit., str. 13−14
40 W. Grosman, op. cit., s. 15.
41 J. Wiernik, op. cit., s. 10.
42 J. Wiernik, op. cit., s. 9, 19, 33 − 34.
43 Tenże, s. 20.
44 J. Rajgrodzki, op.cit., s. 106.
45 J. Wiernik, op. cit. s., 21−22.

ksi¹zka treblinka.p65 2002-09-12, 11:2357



58

4��34
�3

46 J. Ficowski, Cyganie na polskich drogach, Kraków − Wrocław 1985, s. 117−118, 125−126.
47 J. Wiernik, op. cit., s. 18.
48 J. Wiernik, op. cit., s. 31 − 32.
49 F. Ząbecki, op. cit., s. 43,91.
50 M. Burba, op. cit., s. 29.
51 J. Wiernik, op. cit., s. 16.
52 W. Grosman, op. cit., s. 32. S. Wojtczak, op. cit., s. 148−149.
53 M. Burba, op. cit., s. 10.
54 M. Burba, op. cit., s. 19. J. Wiernik, op. cit., s. 34. Z. Łukaszkiewicz, op.cit., s. 21. ŻIH, Kon.

Relacje. Treblinka, syg. 301/26. s. 36−37.
55 J. Rajgrodzki, op. cit., s. 108−109.
56 J. Wiernik, op. cit., s. 39−40.
57 J. Wiernik, op. cit., s. 40.
58 K. Marczewska, W. Ważniewski, op.cit., s. 134, 156.
59 F. Ząbecki, op. cit., s. 95, 97−98. M. Burba, op.cit., s. 21.
60 M. Burba, op. cit., s. 25.
61 R. Czarkowski, Cieniom Treblinki, 1989, s. 202.
62 J. Marszałek, op. cit., s. 22−23.
63 M. Tregenza,op. cit.,  s. 3.
64 ŻIH, Zeznania zbiega z obozu śmierci, wrzesień 1942. Archiwum Ringelbluma, R II,

syg. 297, s. 2.
65 F. Ząbecki, op. cit., s. 74.
66 Szersze informacje patrz: S. Piotrowski, Misja Odyla Globocnika. Sprawozdanie

o wynikach finansowych zagłady Żydów w Polsce, Warszawa 1949.
67 J. Marszałek, Rozpoznanie obozów śmierci w Bełżcu, Sobiborze i Treblince przez wywiad

Delegatury Rządu Rzeczypospolitej na Kraj i Armii Krajowej [w:] „Zeszyty Majdanka”,
tom XIV, s. 45−47.

68 K. Marczewska, W. Ważniewski, op.cit., s.138−139.
69 M. Burba, op. cit., s. 25−26.
70 F. Ząbecki, op. cit., s. 69.
71 J. Wiernik, op. cit., s. 16−17
72 M. Skierska, Nieobecni wśród obecnych [w:] „Jednota” nr 10/93, s. 15−17 oraz na podstawie

rozmów autora z Marią Skierską

ksi¹zka treblinka.p65 2002-09-12, 11:2358



59

���	�

Zródło „Likwidacja żydowskiej Warszawy” (raport wysłany przez zjednoczone organizacje podziemne
getta 15 listopada 1942 r. do rządu emigracyjnego w Londynie). Biuletyn ŻIH 1951. Nr 1 s. 81, 86, 90.
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ADAMÓW − A 20
AUGUSTÓW − C 157

BARANÓW  SANDOMIERSKI − C 166
BIAŁOBRZEGI − C 106

BIAŁYSTOK − A 38
BIAŁA PODL. − C 176

BIAŁA RAWSKA − C 90
BIELSK PODLASKI − A 31

BŁĘDÓW − A 111
BŁONIE − B 130

BODZANÓW − A 10
BODZENTYN − A 4

BRAŃSK − A 39
BROK − B 120

BUSKO  ZDRÓJ − B 122
CIECHANOWIEC − A 105

CIEPIELÓW − C 183
CHĘCINY − C 128

CHMIELNIK − B 131
CHOROSZCZ − A 57

CZĘSTOCHOWA − C 205
ĆMIELÓW − C 160

DĄBROWA BIAŁ. − A 48
DOBRE − C 195 i C 200
DRUSKIENNIKI − C 159

DRZEWICA − B 116
FALENICA − A 92

GARBATKA − A 29
GARWOLIN − A 2
GŁOWNO − A 52

GŁOWACZÓW − A 24
GNIEWOSZÓW − A 77
GOLĘDZISZÓW − A 3

GONIĄDZ − A 100
GORZKOWICE − A 51

GÓRA KALWARIA − C 152
GRAJEWO − A 95
GRODNO − C 208

GRODZISK MAZ. − C 197

GRÓDEK BIAŁ. − A 56
GRÓJEC − C 169
INDURA − C 162

IŁŻA − A 18
IWAŃSKA − C 134

JADÓW − A 85
JANÓW  PODL. − A 73
JANÓW SOK. − A 26

JAŁÓWKA − A 72
JASIONÓWKA − A 76

JEDLIŃSK − A 17
JEDWABNE − A 103

JEZIORY − C 206
JEŻÓW − A 70

JĘDRZEJÓW − B 123
KAŁUSZYN − A 11
KAMIEŃSK − A 37
KARCZEW − A 1
KIELCE − A 36

KIEŁBASIN − C 144
KLESZCZELE − A 30

KLIMONTÓW − C 142
KNYSZYN − A 81

KOCK − A 69 i B 127
KOLUSZKI − A 66
KOŁBIEL − C 220

KONIECPOL − C 149
KONSTANTYNÓW − C 136

KOŃSKIE − C 153
KOPRZYWNICA − A 58

KORYCIN − A 80
KOSÓW  LACKI − C 141

KOZIENICE − A 82
KRYNKI − C 174
KUFLEW − C 194

KUŹNICA BIAŁ. − A 54
KUNÓW − A 22

LATOWICZ − C 196
LEGIONOWO − B 124
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LIPSKO NAD WISŁĄ − C 140
LUDWISIN − C 178

ŁAGÓW − A 46
ŁAPY − A 50

ŁASKARZEW − A 97
ŁOCHÓW − C 199
ŁOSICE − C 173
ŁOWICZ − C 180
ŁUKÓW − A 99
ŁUNNA − C 145

ŁYSKÓW − C 146
MAGNUSZEW − C 191
MAKÓW MAZ. − A 110

MAŁKINIA − A 112
MAŁOGOSZCZ − A 49
MARIAMPOL − A 63
MARIANÓW − C 184
MICHAŁOWO − A 98

MIĘDZYRZEC PODL. − A 67
MILEJCZYCE − A 84

MIŃSK  MAZ. −  C 165
MŁAWA − A 87

MNISZEW  − C 190
MOGIELNICA − C 171

MORDY − C 137
MOSTY  − C 148
MROZY − C 198

MSZCZONÓW − A 15
NAREW − A 42

NASIELSK − A 101
NOWY KORCZYN − A 222

NOWE MIASTO NAD PILICĄ − C 185
OBLAS − A 193

ODELSK − C 221
OPATÓW − B 126

OPOCZNO  − C 175
ORLA − A 40

OSIEK − C 161
OSTROWIEC − C 187

OSTRÓW MAZOWIECKA − A 71
OSTRYNA − C 147
OTWOCK − A 16

OŻARÓW − C 216
PACANÓW − C 143
PARYSÓW − C 138

PIASECZNO − C 177

PIONKI − C 192
PIOTRKÓW − A 64
PIŃCZÓW − C 168

PŁOCK − A 61
POLICZNA − C 188
POROZOW − C 210
PORZECZE − C 158
PRUSZKÓW − A 27
PRUŻANY − C 212
PRZEBÓRZ − A 44

PRZEMYŚL − A 224
PRZYGŁÓW − A 59
PRZYSUCHA − A 79
PRZYTYK − C 132
PUŁTUSK − A 88

RADOM − A 32  i A 74
RADOMSKO − A 60 A
RADOSZYCE − A 223

RADZIŁÓW − A 94
RADZYMIN − A 227

RAJGRÓD − A 86
RAWA MAZ. − B 118
REMBERTÓW − A 23

ROŚ − C 217
RÓŻANA − C 163

SANDOMIERZ − C 139
SARNÓW − C 182

SEROKOMLA − C 202
SĘDZISZÓW − A 21

SIDRA − A 41
SIECIECHÓW − C 181

SIEDLCE − C 167
SIEMIATYCZE − A 83

SIENNICA − C 203
SIENNO − B 125

SKARYSZEW − A 25
SKARŻYSKO KAMIENNA − C 135

SKIDEL − C 164
SKIERNIEWICE − A 113
SŁAWATYCZE − A 96

SŁUPIA NOWA − C 155
SOBIENIE JEZIORY − B 119

SOBOLEW − C 201
SOCHACZEW − A 53

SOKOŁY − A 107
SOKOŁÓW PODL. − A 75 i A 225
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AUSTRIA − A 229
BELGIA − A 237

BUŁGARIA − A 230
CZECHOSŁOWACJA − A 234

FRANCJA − A 233
GRECJA − A 228

JUGOSŁAWIA − A 235
NIEMCY − A 231
POLSKA − A 232

ZSRR − A 236
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MĘCZENNIKOM GETTA WARSZAWSKIEGO − A 34
JANUSZ KORCZAK (HENRYK GOLDSZMIT) I DZIECI − A 6

NIGDY WIĘCEJ − A 238

SOKÓŁKA − A 65
SOLEC nad WISŁĄ − A 154
STARACHOWICE − A 102
STANISŁAWÓW − C 204

STASZÓW − A 8
STERDYŃ − C 219

STOCZEK p. sokołowski − A 91
STOCZEK ŁUKOWSKI − A 68

STOPNICA − C 207
STROMIEC − C 189

SUCHEDNIÓW − A 78
SUCHOWOLA − A 55

SULEJÓW − A 35
SZCZEKOCINY − B 117 i C 179

SZYDŁOWIEC − A 62
SWISŁOCZ − C 211
TARCZYN − C 186

TARŁÓW − A 12
TERESPOL − A 13
TŁUSZCZ − C 150

TOMASZÓW MAZ. − C 213
TRZCIANNE − A 104

UJAZD − A 19

WARKA − B 121
WASILKÓW − A 89
WAWER − C 151

WARSZAWA − A 43
WĘGRÓW − A 28

WIERZBNIK − B 115
WISKITKI − C 156
WISZNICE − C 172

WŁOSZCZOWA − A 109
WODZISŁAW − A 9
WOLANÓW − A 7

WOŁKOWYSK − C 209
WOŁOMIN − A 5 i C 170

WOŁPA − C 218
WYSZKÓW − C 114

WYSZOGRÓD − A 33
ZABŁUDÓW − A 47
ZAWICHOST − A 45

ZWOLEŃ − A 93 i A 226
ŻARKI − C 133

ŻARNÓW − A 108 i B 129
ŻELECHÓW − C 215
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38. Symboliczna brama główna obozu.
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37. Pierwsze upamiętnienie na terenie obozu
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40. Podkłady betonowe symbolizujące tor kolejowy, który wiódł do obozu. Obok kamienie

wyznaczające granice obozu.

39. Symboliczna droga główna w obozie.
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41. Pomnik, symboliczny grobowiec, stanął na miejscu komór gazowych.
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42. Fragment pomnika od strony zachodniej.

43. Fragment pomnika od strony wschodniej.
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44. Symboliczna rampa kolejowa.

45. Kamienie, na których wypisano 10 państw, z których przywożono Żydów

do obozu śmierci.
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46. Kamień poświęcony Januszowi Korczakowi i dzieciom.

47. Symboliczne upamiętnienie miejsca palenia zwłok.
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48. Fragment cmentarza z wierzbami płaczącymi w tle.

49. Fragment cmentarza. 17 tys. kamieni ustawionych na zbiorowych mogiłach.

Ilość kamieni to liczba osób, którą mogli zamordować naziści w ciągu jednego dnia.
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W trójkącie małych wsi: Maliszewa, Poniatowo, Wólka Okrąglik, w powiecie
sokołowskim, 6 km od stacji kolejowej Treblinka, znajdowała się żwirownia.
To od niej zaczęła się historia tego miejsca. Przed II wojną światową właścicielem
jej był Marian Łopuszyński. Już wówczas do żwirowni doprowadzony został
tor z głównej linii Małkinia − Sokołów Podlaski. Pokłady kruszcu były bogate.
We wrześniu 1939r. wojska niemieckie zajęły te tereny.

Przygotowując się do napaści na Związek Radziecki, władze niemieckie
zwróciły większą uwagę na to miejsce. Wybudowano wówczas betonową drogę
łączącą Małkinię z Kosowem Lackim, czerpiąc surowiec z pobliskiej żwirowni.
Starostą powiatowym, rezydującym w Sokołowie Podlaskim, był wówczas
Sturmbannführer Ernst Gramss 1. Z jego to inicjatywy powstała spółka mająca
na celu produkcję betoniarską opartą na surowcu pozyskiwanym ze żwirowni.
Na czele spółki stanął urzędnik starostwa, Laas. Sprawami wydobycia żwiru
zajmował się kierownik o nazwisku Nagelwitz. Nadzór nad funkcjonującymi
już torami kolejowymi sprawowała grupa polskich kolejarzy ze stacji w Treblince.
Na stacji tej stał parowóz przeznaczony wyłącznie do pracy w żwirowni. Funkcje
gońca w kopalni pełnił Stanisław Gawkowski 2.

W związku z funkcjonowaniem spółki betoniarskiej i problemami, jakie
przeżywała, zaistniał brak taniej siły roboczej. Po ataku Niemców na Związek

���2����
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50. Robotnicy najemni przed barakiem

mieszkalno − magazynowym

usytuowanym obok żwirowni. W baraku

tym znajdowała się kuchnia.

51. Robotnicy najemni przed

lokomotywką wąskotorową, która

wyciągała wypełnione żwirem

wagoniki (koleby) z kopalni.
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Radziecki zaprzestano nawet na krótko wydobywać żwir. Wówczas to Gramss
wpadł na pomysł powołania obozu pracy. Powstał on późnym latem 1941r.
Komendantem obozu został SS−Hauptsturmführer Theo van Eupen,
dotychczasowy urzędnik starostwa w Sokołowie Podl. Obóz przeznaczony został
dla „opornych elementów” z powiatu sokołowsko − węgrowskiego i liczył
w pierwszych dniach istnienia kilkudziesięciu więźniów. Mieścił się on
w zabudowaniach gospodarczych przy żwirowni, w pobliżu rampy kolejowej
i podlegał lokalnym władzom administracyjnym. Oficjalnie usankcjonowano
funkcjonowanie obozu zarządzeniem gubernatora dystryktu warszawskiego,
Ludwiga Fischera, z dn. 15 listopada 1941r., opublikowanym w „Amtlicher
Anzeiger für das Generalgouvernement − Dzienniku Urzędowym dla Generalnego
Gubernatorstwa” Nr 84 z dnia 2 grudnia 1941r. oraz w „Amtsblatt für den Distrikt
Warschau−Dzienniku Urzędowym dla Dystryktu Warszawskiego w Generalnym
Gubernatorstwie” Nr 11−12 z dnia 16 grudnia 1941r. Oto treść tego zarządzenia:
„Celem zwalczania szkodliwego dla narodu zachowania się jednostek zarządzam
na podstawie § 5 ust. 1 Pierwszego Rozporządzenia o odbudowie administracji
okupowanych polskich obszarów z dn. 26.10.1939r. (Dz. Rozp. GG, s. 3), co
następuje:

1. Należy utworzyć obóz pracy w Treblince, pow. sokołowski.
2. W tym obozie może być na czas od 2−6 miesięcy umieszczony, kto

52. Dwa − trzy lata po wojnie wznowiono wydobycie żwiru w kopalni,

wykorzystując go m.in. przy odbudowie Warszawy.
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53. Dziennik Urzędowy dla dystryktu warszawskiego zawierający informację

o powstaniu Karnego Obozu Pracy w Treblince. Strona tytułowa.
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54. Dziennik Urzędowy dla dystryktu warszawskiego zawierający informację

o powstaniu Karnego Obozu Pracy w Treblince.
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55. Dziennik Urzędowy dla GG zawierający informację o powołaniu

Karnego Obozu Pracy w Treblince.
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wykracza przeciwko zakazowi lub nakazowi, wydanemu przez niemiecki urząd
w Generalnym Gubernatorstwie, w szczególności:

a) kto nieprawnie opuszcza swe miejsce pracy lub w inny sposób odmawia
pracy,

b) kto nie stosuje się do nakazu urzędu pracy,
c) kto rozmyślnie lub z niedbalstwa nie wypełnia na czas nałożonego na

niego  kontyngentu dostawy,
d) kto nie wykonuje punktualnie nałożonych przewozów furmanką,
e) kto zarobkowo uprawia przemyt lub handel pokątny,
f) kto narusza przepisy o cenach,
g) kto mimo ostrzeżenia prowadzi nadal bez zezwolenia przedsiębiorstwo.
3. Umieszczonych w obozie pracy należy zająć surową pracą.
4. Do umieszczenia w obozie są uprawnieni Dowódca SS i Policji w Okręgu

Warszawskim, starosta miejski w Warszawie i starostowie powiatowi
w Okręgu. Poza tym zastrzegam sobie osobistą możność umieszczania.

5. Przepisy wykonawcze do niniejszego zarządzenia wyda Dowódca SS
i Policji w okręgu warszawskim, który równocześnie przejmuje dla  Urzędu
Okręgu opracowywanie wszelkich poszczególnych zagadnień.

5. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z mocą wsteczną od dnia 1 września
1941r.
Gubernator Dystryktu Warschau Dr. Fischer”.

O funkcjonowaniu obozu powiadomiono dodatkowo opinię publiczną
poprzez plakaty i prasę warszawską − „Nowy Kurier Warszawski” Nr 227
z 22/23 listopada 1941 oraz Nr 289 z 6/7 grudnia 1941. Był to jedyny w swoim
rodzaju przypadek podania do publicznej wiadomości informacji
o zorganizowaniu obozu pracy. Władze niemieckie stwarzały pozory, iż osadza
się tu wyłącznie „element kryminalny”. Obok wymienionych w § 2 więźniów,
zsyłano tu ludność cywilną w odwecie za akcje zbrojne polskiego podziemia, za
nieprzestrzeganie godziny policyjnej, za podejrzenie o pomoc zbiegłym
i ukrywającym się jeńcom radzieckim, za przejawy oporu przedstawicielom
władzy okupacyjnej (np. popchnięcie żandarma). Zgodnie z § 5 tego zarządzenia,
Dowódca SS i Policji Dystryktu Warszawskiego, SS−Oberführer Wigand, dnia
1 grudnia 1941r. wydał okólnik dotyczący następujących spraw: oznaczenia
obozu i postępowania służbowego, straży obozowej, sposobu przekazywania
aresztowanych i okresu aresztu, pracy, wynagrodzenia i umowy o pracę,
ewidencji i wyżywienia więźniów, nadzoru sanitarnego, postępowania na
wypadek śmierci więźnia oraz postępowania z „recydywistami” 3. Przepisy
wykonawcze  były  jedynie  po  to, by zatrzeć właściwy cel, którym było
wyniszczenie więźniów przez pracę. Początkowo obóz nosił nazwę
„Arbeitserziehungslager” (Wychowawczy Obóz Pracy), później został oficjalnie
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nazwany „Der SS − und Polizeiführer im Distrikt Warschau Arbeitslager
Treblinka.” W odróżnieniu od powstałego później obozu zagłady, obóz pracy
otrzymał nazwę Treblinka I.

������������������

Teren obozu zajmował 17 hektarów. Ogrodzony był wysokim, ponad
dwumetrowym ogrodzeniem z drutu kolczastego. Drut przytwierdzony został
do drewnianych słupów. Na zewnątrz tego ogrodzenia rozciągnięte były zwoje
drutu oraz ustawione zapory przeciwczołgowe. Zapory te ustawiono na jesieni
1943r., a pochodziły z likwidowanego sąsiedniego obozu zagłady. Zaraz za
główną bramą znajdowała się wartownia (patrz: mapa, poz. 1), a w strategicznych
punktach ustawiono wieże wartownicze. Teren obozu był oświetlony. Wewnątrz
obóz podzielono na dwie części: więźniarską i administracyjno−gospodarczą.
W części administracyjno − gospodarczej znajdowały się też pomieszczenia
mieszkalne dla Niemców i Ukraińców. Cześć dla więźniów była dodatkowo
oddzielona podwójnym ogrodzeniem z drutu kolczastego. Istniały również
ogrodzenia wewnętrzne,  oddzielające więźniów według płci i narodowości
(Polki, Polaków i Żydów). Cześć więźniarska zajmowała około
1/4 całości obozu i znajdowały się tu drewniane baraki mieszkalne, sortownia,
kuchnia, pralnia oraz warsztaty. Cześć ta pozbawiona była kanalizacji. Przed
barakami znajdowały się szalety, z których można było korzystać tylko w dzień.

56. Brama główna obozu tuż po zajęciu tych terenów przez Armię Czerwoną.

Fot. ze zbiorów GKBZpNP w Warszawie.
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W baraku o wymiarach 12,5 m x 40 m znajdował się pośrodku korytarz, a po
obu jego stronach piętrowe prycze o wymiarach 170 cm x 300 cm. Elementy
baraków dostarczano z obozu koncentracyjnego w Auschwitz − Oświęcim.
Podłogi baraków były wybetonowane. Więźniowie leżeli na gołych deskach
we własnych ubraniach. W nocy nie wolno było wychodzić z baraków. Po
godzinie 22 więźniowie musieli leżeć na pryczach bez butów. Za leżenie
w butach karano, gdyż uznawano to za próbę ucieczki. Dla załatwienia potrzeb
fizjologicznych stawiano przy głównym wejściu kubły, wanny i inne przedmioty.
W pomieszczeniach przez całą noc unosił się smród, gdyż więźniowie cierpieli
ciągle na rozstrój żołądka. W barakach zainstalowane było elektryczne
oświetlenie, które dawało niewiele światła. W części od strony północnej
znajdowała się sortownia (patrz: mapa nr 4). Pracowało w niej ok. 100 Polek.
Z frontu wschodniego przywożono na rampę kolejową w żwirowni lub na stację
kolejową do Treblinki wszelkie przedmioty zagarnięte przez Niemców z pola
bitwy, oczywiście poza wszelkiego rodzaju bronią. Głównie było to
umundurowanie i oporządzenie żołnierskie. Z rampy lub ze stacji furmankami
przewożono ten towar do obozu. Tu poddawano go dezynfekcji, prano
i naprawiano. Cerowano, przyszywano guziki, zakładano nowe okulary do masek
przeciwgazowych, wykonywano prace rymarskie oporządzenia żołnierskiego.
Przedmioty te pakowano w systemie dziesiętnym i ponownie odsyłano na front
wschodni 4.

Od strony południowej znajdował się ogród warzywny, który uprawiali
więźniowie, a wykorzystywała obsługa. Dalej był Holzplatz − plac, na którym
wstępnie obrabiano drewno budowlane, rąbano drewno na opał i ustawiano je
w stosy. Na placu tym Untersturmführer Franz Schwarz i Gruppenwachman
Franz Swidersky wykonywali egzekucje, uderzając drewnianym młotem
w głowy więźniów ułożone na pieńku lub kamieniu. Następnie znajdowały się
warsztaty (nr 17−18): stolarski oraz krawiecki, w którym szyto ubrania, w tym
i futra. W warsztacie stolarskim wyrabiano meble oraz zabawki na potrzeby
własne załogi, na podarki oraz na sprzedaż. Przez pewien czas wytwarzano tu
przedmioty z wikliny. Funkcjonowała również pracownia krawiecka oraz
ślusarska. Zainstalowany był aparat prądotwórczy, przerobiony ze spalinowej
młockarni (nr 16), a obsługiwał go Żyd z ośmioletnim synkiem. Kuchnie (nr 19)
prowadzili więźniowie pod nadzorem Niemców i Ukraińców 5. Więźniarka,
Krystyna Grabowska, przez pewien czas pracowała w kuchni. „Powiedziałam
koleżankom, że przyniosę im marchewki i wzięłam cztery marchewki do szynela
w kieszeni. Ukrainiec wszedł do baraku, zrewidował mnie, zabrał marchewki
i bardzo mocno zbił mnie pejczem. Kobiety powiedziały, że do rana nie przeżyję.
Ale wszystko w rękach Boga, modliłam się, bo jestem wierząca. Rano jakby
nigdy nic, tylko byłam bardzo sina z tego bicia. Ale mało tego. Była to sobota
przed Niedzielą Palmową i rano przyszedł esesman z Ukraińcem i rozkazali, by
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57. Afisz nakazujący wypełnianie obowiązków nałożonych przez okupanta.
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wszystkie młode dziewczynki wystąpiły z szeregów. Pomyślałam, że to koniec
z nami, zaprowadzą nas do lasu i rozstrzelają. Powiedziałam: „Boże ratuj nas”.
A było nas piętnaście młodych osób. Ale przybyli porozmawiali tylko po
niemiecku i esesman powiedział, że pójdziemy do pracy do żwirowni. Rozkazał
tylko, by oberkapowa nie dała nam jeść. Jeść nie dostałyśmy też po przyjściu
z pracy. Niedziela była piękna, słoneczna, dzwony dzwoniły w kościele.
Narwałyśmy polnych kwiatków, zrobiłyśmy palemkę. A Ukraińcy jak zobaczyli
to, porwali palmę i wyrzucili. Strasznie nas zbili” 6.

  Drugą cześć obozu stanowiły zabudowania administracyjno −gospodarcze.
Najważniejszy to budynek biura obozowego (nr 23) i obsługi niemieckiej
(nr 24) wraz z kwaterą komendanta. Ta cześć obozu była skanalizowana
i całkowicie zelektryfikowana. Wybudowano nawet dużych rozmiarów basen
dla obsługi niemieckiej (patrz: mapa) oraz niewielki basenik rekreacyjny dla
komendanta. Duży obszar zajmowały zabudowania gospodarcze: stajnia (nr 32),
chlewnia (nr 28), kurnik (nr 28), ferma lisów (nr 41) oraz piekarnia, mleczarnia
i masarnia (nr 31). Między kwaterą komendanta a fermą lisów znajdował się
zagłębiony w ziemi bunkier dla więźniów (nr 40), w którym pobyt kończył się
śmiercią na miejscu lub rozstrzelaniem w pobliskim lesie. Ściany bunkra od
wewnątrz obite były supremą (drewniane wiórki z cementem wyrabiane na
miejscu), by wyciszyć jęki i krzyki maltretowanych 7.

���������

Załoga obozu składała się z ok. 20 esesmanów i ok. 100 strażników. Przez
cały okres funkcjonowania obozu komendantem był SS−Hauptsturmführer
Theodor (Theo) van Eupen, ur. 24.04.1907r., z zawodu adwokat, który przed
wojną swoją praktykę zawodową prowadził w Berlinie. Często na terenie obozu
przebywała jego żona wraz z dwoma małoletnimi synami. Zabity został przez
partyzantów 11.12.1944r. 8  Zastępcą komendanta był Karol−Gustaw Preif,
ur. 09.09.1899 w Kaiserlautern, z zawodu pocztowiec, nazywany przez więźniów
„Stary”, „Dziadek”, „Gołębiarz”; miał nawyk pogwizdywania. Tak wspomina
go Piotr Grądzki: „Był również w obozie Niemiec, którego nazywaliśmy
„Dziadek”. Był to stary, łysy mężczyzna lat około 60. Ciągle biegał z pistoletem
po obozie i maltretował więźniów. Pamiętam raz takie wydarzenie. W czasie
pracy Żyd znalazł rosnącą w ziemniakach brukiew, którą zaczął jeść. Zauważył
to „Dziadek”. Kazał Żydowi otworzyć usta, w które strzelił z pistoletu” 9.

 Adiutantem komendanta obozu był SS−Unterscharführer Lendecke,
z zawodu nauczyciel, w obozie kierownik kancelarii; znał język polski. Dowódcą
warty był SS−Untersturmführer Herbert Stumpe o bardzo wymownym
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pseudonimie: „Śmiejąca się śmierć”, z zawodu elektrotechnik; pochodził
z Lubeki. „Widziałem raz, jak Ukrainiec pobił młodego więźnia, który pochodził
prawdopodobnie z Warszawy. Więzień ten, wiedząc, że Ukraińcom nie wolno
bić Polaków, strasznie się rozzłościł i postanowił to zameldować SS−manom.
Myśmy odradzali mu, żeby tego nie czynił, bo Ukrainiec może się na nim zemścić.
Więzień ten jednak na apelu poskarżył się do Stompe, że został pobity przez
Ukraińca. Stompe, wysłuchawszy zażalenia więźnia, zaczął bić po twarzy
Ukraińca, który skrzywdził więźnia. Bił go zawzięcie batem, a później odezwał
się do więźniów mniej więcej tak: „Każdy Polak, który zostanie pobity przez
Ukraińca, a nie zamelduje mi o tym − dostanie ode mnie 50 batów. Ukrainiec jest
po to, żeby pilnował więźniów przed ucieczką, kapo, żeby pilnował pracy, a ja
jestem od karania więźniów” 10.

Szczególnym okrucieństwem wyróżniał się też SS−Untersturmführer Franz
Schwarz, zwany „Katem”. Był on kierownikiem grupy więźniów pracujących
na stacji kolejowej w Małkini, wzdłuż Bugu i przy kopaniu torfu w pobliżu
Majdana Kupientyńskiego. Dokonywał selekcji więźniów i często sam
wykonywał wyroki śmierci, zabijając ich kilofem lub drewnianym młotem.
"Jeździł on konno i w ten sposób kontrolował Ukraińców i kapo. Pewnego
razu, gdy pracowali wspólnie z Żydami Polacy, zjawił się on również
i przypatrywał się, jak więźniowie pracują. Zauważył Żyda, który nie miał już
sił do pracy. Spytał się więc, dlaczego on nie pracuje. Usłyszał od Żyda
odpowiedź, że jest chory. Dopadł więc Żyda i zaczął kopać go w twarz, a gdy
ten upadł zakrwawiony, wyjął pistolet i zabił go dwoma strzałami” 11.

Kierownikiem warsztatów rzemieślniczych był SS−Unterscharführer Franz
Leopold Lanz, który pochodził z Wiednia i był z zawodu stolarzem. Sprawami
gospodarczymi obozu zajmował się SS−Unterscharführer Hagen, inteligent,
z zawodu kupiec. Szczególnie znęcał się nad kobietami. Być może, to z jego
inicjatywy wyciągano w nocy z baraków wcześniej upatrzone kobiety, które
nad ranem znajdowano martwe. Za stan więźniów odpowiadał esesman

Dingelmann; to on przeprowadzał
codzienne apele. SS−Rottenführer
Wilhelm (lub Willi) Weisshaar (lub
Weishardt) był kierownikiem
gospodarstwa rolnego, w którym
pracowali więźniowie. Emil
Guthard był magazynierem. SS−
Unterscharführer Willi Velten
i SS−Rottenführer Mehbiss
(względnie Moebis) pełnili funkcje
kierowców. W skład załogi
wchodzili również: Hans Heinbuch,58. Z prawej strony stoi Emil Gurhard.
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ur. 10.02.1907r., z zawodu nauczyciel, który przed wojną pracował w Hecler,
pow. Gebnhausen, Johann Röge, z zawodu ślusarz, w lipcu 1944r. brał czynny
udział w likwidacji obozu i rozstrzeliwał więźniów, ponadto Heidenheim Kreis,
Franz Schattmann, Scholte, Encpe−Ruhrkreis, Berisch, Beneinen 12.

Udało się ustalić nazwiska niektórych strażników. Byli to m.in.:  Aleksenko
Jakub, ur. 13.X.1922r., Basubzew Nikolaus, ur. 16.XII.1916r., Bondarenko
Mikołaj, ur. 1.V.1922r., Braun, Demitrenko Andrej, ur. 8.VII.1922r., Djatschenki
Simion, ur. 10.V.1922r., Djatschuk Roman, ur. 2.II.1923r., Feszler Paul,
ur. 20.V.1921r., Galeskarow Anwar, ur. 30.V.1920r., Gisatulin Kasim,
ur. 1.I.1911r., Janowitsch Władymir, ur. 25.XII.1908r., Kabilka Andrej,
ur. 24.IX.1907 r., Kairys Ludwik, ur. 24.XII.1920 r., Kowal Peter, ur. 23.III.1923r.,
Kozłow Pawel, ur. 10.X.1923r., Krawtschenko Kornej, ur. 30.XI.1917r., Laitow
Abraham, ur. 10.VII.1903r., Leitsch Mikolaj, ur. 21.III.1918r., Majobroda, Mattus
Karol, ur. 1918, Moskalenko Aleksander, ur. 28.VIII.1923r., Moskun Iwan,
ur. 7.VII.1910r., Olszanikow, Oruna Arno, ur. 3.II.1919 r., Risnitschenko Gregorii,
ur. 18.VI.1926r., Sadiwchow Saki, ur. 20.V.1917r., Sarizky Wasil,
ur. 14.VIII.1905r., Spak Dimitri, ur. 4.X.1922r., Stepanienko Konstantin,
ur. 25.XIII.1915r., Swesdun Iwan, ur. 1.VIII.1914r., Świdersky Franz,
ur. 10.IV.1921r., Strebel, Tschurilow Wilhelm, ur. 25.IV.1925r., Ustitachenko
Michaił, ur. 16.XII.1916r., Uszanikow 13 (pisownia nazwisk w większości
dostosowana do wymowy języka niemieckiego).

Strażnikami w obozie byli w większości Ukraińcy. Wszyscy dobrowolnie
pełnili obowiązki i przeszli przeszkolenie w tzw. Ausbildungslager Trawniki
k. Lublina, ponieważ służba w obozach miała charakter specjalny i wymagała
„odpowiedniego” przygotowania. Niemcy na terenie obozu chodzili uzbrojeni
w broń krótką, pełniąc służbę − dodatkowo − w pistolety maszynowe, wartownicy
ukraińscy pełniąc służbę posiadali karabiny i bagnety.

�������������

Na początku funkcjonowania obozu kierowano tu przede wszystkim
Polaków, mieszkańców powiatu sokołowskiego. Od jesieni 1941r. zaczęto
osądzać tu także mieszkańców pozostałych powiatów dystryktu warszawskiego.
Od 1943r. obóz ten pełnił oficjalnie funkcję karnego obozu dla ludności dystryktu
warszawskiego, głównie z jego wschodniej części. Związane to było z tendencją
do tworzenia obozów większych, lepiej strzeżonych, trudnych do rozbicia przez
oddziały partyzanckie. Początkowo Polaków kierowano do obozu na podstawie
orzeczenia władzy administracyjnej, a więc starostwa. Orzeczenie takie z reguły
nie było doręczane skazanemu, lecz kierowane bezpośrednio do komendanta,
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63. Krystyna Grabowska (z kwiatami)

59. Hania Zaleska

61. Łuczak Genowefa,

z domu Gawrysińska

60. Tomczuk Antoni

62. Kobyliński Marian
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64. Ogłoszenie starosty powiatowego w Sokołowie Podlaskim Ernsta Gramssa

informujące o aresztowaniu i zesłaniu do Obozu Pracy w Treblince 105 osób z Prostyni.
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65. Ogłoszenie starosty powiatowego Gramssa o przekazaniu gospodarzy do Obozu Pracy.
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przy równoczesnym doprowadzeniu skazanego, którego w zasadzie nie
informowano o terminie kary. Od 1943r. orzeczenie wydawał starosta, lecz
podpisywał je SS−Polizeiführer w Warszawie, który również wyłącznie
decydował o zwolnieniu 14.

W 1941 r. nie było wyraźnego podziału na więźniów polskich i żydowskich.
Nastąpił on w 1942r. Od lipca 1942r. wzrosła liczba kierowanych tu Żydów,
głównie fachowców i rzemieślników różnych specjalizacji: stolarzy, szewców,
krawców, ślusarzy, murarzy, brukarzy, zegarmistrzów, piekarzy. Były też
przypadki kierowania niewielkich transportów żydowskich więźniów zamiast
do oddalonego o 2 km obozu zagłady, do obozu pracy. Głównie chodziło
o pozyskanie młodych, silnych mężczyzn. Postanowiono zniszczyć ich poprzez
ciężką pracę fizyczną 15.

Innym sposobem „uzupełniania siły roboczej” było zamykanie w obozie osób
zatrzymanych podczas łapanek i obław, organizowanych w różnych
miasteczkach, na szlakach kolejowych i w pobliskich wioskach. Trafiła tu znaczna
grupa mieszkańców Groszkowa w odwecie za akcję zbrojną podziemia,
wykonaną na kolei w okolicy tej miejscowości. Za spalenie budynku Urzędu
Gminy w Poniatowie zesłano do obozu 105 osób. Za sprzyjanie partyzantom −
82 osoby z Rogowa. W odwet za nieudaną akcję Niemców na członków
podziemia w Legionowie − kilkanaście przypadkowych osób zatrzymanych
w tym czasie na ulicy. Za zniszczenie akt gminnych w Mordach − 16 osób. Za
pobieranie wyższych cen niż urzędowe − 49 właścicieli i kierowników
warszawskich sklepów. Od kwietnia 1942r. kierowano młodocianych, do 18.
roku życia, których władze okupacyjne uznały za przestępców, oraz osoby,
których głównej rozprawy sądowej z jakichś powodów nie doprowadzono do
końca. Do obozu w marcu 1943 r. trafili mieszkańcy wsi Brzuza, Szynkarzyzna,
Zarzetka, Zalesie, Grabiny i Razny (okolice Sadownego). Pochodzili oni z rodzin,
które współpracowały z partyzantami lub ukrywały zbiegłych jeńców radzieckich
i Żydów. Tych, którym Niemcy udowodnili „te przestępstwa”, rozstrzelano.
Wybranych zaś członków ich rodzin osadzono w obozie i zaliczono do tzw.
bezterminowców. Przetrzymywani byli tu również przymusowi robotnicy
z terenów Rzeszy, którzy sami opuścili swoje miejsce pracy lub nie wrócili do
niego po wykorzystaniu przepustki. Byli to tzw. bezterminowcy, czyli osoby
bez ustalonej daty zwolnienia i wykorzystywani do ciężkich prac 16. Niektórym
więźniom, mającym określony termin pobytu w obozie, za wszelkiego rodzaju
wykroczenia komendant przedłużał pobyt, aż więzień umierał z wyczerpania.

Procedura przyjmowania do obozu była prosta. Pojedynczych więźniów lub
całe ich grupy, przyprowadzonych tu lub przywiezionych, a także „przejętych”
z obozu zagłady,  kierowano  przed barak  komendantury. Tu  odbierano im całe
mienie, ostrzegając, że zatrzymywanie czegokolwiek, a zwłaszcza przedmiotów
wartościowych, pieniędzy lub żywności, a nawet papierosów będzie karane
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66. Zaświadczenie o śmierci więźnia Mariana Giszczyńskiego.

67. Zaświadczenie o przebywaniu w Obozie Pracy w Treblince

Stefana Franciszka Tomczyka
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śmiercią. Następnie dzielono więźniów na grupy według zawodu. Tych, którzy
nie posiadali zawodu lub był on nieprzydatny w warunkach obozowych,
kierowano do prac prostych, ale najcięższych. Niezdolnych do pracy oddzielano
od pozostałych i później zabijano poza obozem. Więźniów przyjmowanych do
obozu ostrzegano, że muszą należycie wykonywać prace, okazywać
bezwzględne posłuszeństwo i przestrzegać rygorów obozowych. „Zbiórka −
antreten i zaprowadzono nas na teren obozu, na którym były baraki dla Niemców
i Ukraińców, pod słup o wysokości około 10 m.; na słupie tym furgotała flaga
hitlerowska. Przyszedł do nas, oczywiście na przywitanie, młody mężczyzna
w wieku około 22 lat, ubrany po gestapowsku. Uśmiechnął się i mówi trochę po
polsku, trochę po niemiecku, ale zaciągając gwarą wschodnią. Powiedział on:
„Tu jest obóz pracy i nauczycie się pracować dla III Rzeszy. Kto nie będzie
posłuszny, pracowity i nie będzie spełniał obowiązków, zginie”. Zapędzono nas
na teren zamknięty obozu i oświadczono, że barak nr 3 to jest nasz dom,
w którym będziemy mieszkali i gdzie kto chce, może tam spać. Grupę naszą
ponownie zwołano i poszliśmy do łaźni. Łaźnia − mykwa. Polecono natychmiast
umyć się, bo jesteśmy brudni. Fryzjerem w mykwie był Żyd, który ścinał tam,
gdzie człowiek miał włosy. Nazywał się on Miller, a przed obozem mieszkał
w Legionowie i miał zakład fryzjerski w domu M. Szczotki, róg Piłsudskiego
i Sienkiewicza” 17 − zapisał Zygmunt Makowski.

Deportowani tu pozostawali we własnych ubraniach i obuwiu. Zdarzało się,
że przed umieszczeniem w baraku kierowano więźniów do łaźni obozowej, która
często była wykorzystywana do dodatkowego dręczenia więźniów. Tak
wspomina Mieczysław Chodźko: „Często podczas deszczu i śniegu należało
rozebrać się na dworze i ubranie oddać do dezynfekcji. Potem czekano nago
godzinę, a czasami i dwie na wejście do szopy z natryskiem. Po kąpieli znów
czekano na odbiór ubrania z dezynfekcji. W międzyczasie odkażano barak, to
jest obficie polewano prycze jakimś cuchnącym płynem. Nie można było później
leżeć na tych mokrych deskach. Nic dziwnego, że następnego dnia „po kąpieli”
duża cześć więźniów miała gorączkę i wędrowała do „lasu” 18.

W lepszych warunkach byli jedynie Żydzi funkcyjni i Żydzi fachowcy,
zatrudnieni w warsztatach obozowych. Byli to Żydzi czescy i niemieccy;
zajmowali oni osobny barak, spali na pojedynczych pryczach, mieli sienniki
i poduszki, otrzymywali lepsze wyżywienie i byli lepiej traktowani. W podobnych
warunkach mieszkali Żydzi fachowcy, przebywający w obozie razem
z rodzinami. Członkowie rodzin byli zakładnikami i gwarantem dobrze
wykonywanej pracy. „Zdarzało się, że kiedy któryś z rzemieślników rozzłościł
SS−mana lub dopuścił się jakiegoś przewinienia, był mordowany w lesie razem
ze swoją żoną, a nawet dziećmi” 19. W obozie przebywała też grupa Żydów
francuskich. Pracowali oni w żwirowni i wewnątrz obozu 20.

Złe warunki higieniczne i nadmierne zagęszczenie w barakach były powodem
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zawszenia więźniów. „Brak czystej bielizny spowodował, że w barakach pełno
było pluskiew, a w ubraniach wszy, które okropnie nas gryzły. Pewnego dnia,
kiedy pracowaliśmy poza obozem, Niemcy kazali wynieść z naszego baraku
wszystkie nasze rzeczy i je spalić. Barak zamknięto i zagazowano jakimś
środkiem chemicznym. Kiedy wróciliśmy z pracy więźniowie wynosili z naszego
baraku 2 pełne tragi wymiecionych pluskiew. Niestety, z powodu brudu pluskwy
bardzo szybko namnożyły się ponownie. Natomiast ja pozostałem w samej
koszuli i spodniach, bo rzeczy, które pozostawiłem w baraku spalono. Również
nie miałem butów, bo się rozpadły, chodziłem boso” 21. Sprzyjało to powstawaniu
chorób zakaźnych, które, przy złym wyżywieniu i pracy ponad siły, powodowały
liczne zgony. Jesienią 1942r. (wrzesień, październik) wybuchła epidemia tyfusu
plamistego. Zachorowało wówczas 108 więźniów 22. Chorych izolowano,
a następnie większość z nich rozstrzelano. Epidemie tyfusu wybuchały
i w następnych miesiącach z różnym nasileniem. „Źródłem wielu przypadków
tyfusu plamistego był obóz pracy w Treblince...” − zanotował w swoim raporcie
za miesiące grudzień 1943 − styczeń 1944 Ludwig Fischer, gubernator dystryktu

68. Tłumaczenie: Karta zwolnienia / Polka Genowefa Gawrysińska / urodz. dnia 10

kwietnia 1923r. w Lutosławiu / zamieszkała w Głownie, pow. Łowicz, ul. Limanowskiego7/

została w dniu dzisiejszym zwolniona po 130−dniowym pobycie w Obozie Pracy

Przymusowej Treblinka. / Powód: choroba / Treblinka / − podpis nieczytelny − /

SS − Hauptsturmführer
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warszawskiego 23. Chorymi więźniami zajmował się doktor Paciorek, któremu
pomagał Lucjan Puchała. Niemcy, bojąc się rozszerzenia epidemii, skierowali
część więźniów do szpitala do Węgrowa. Inną chorobą rozpowszechnioną wśród
więźniów był świerzb (choroba skóry). Przebywający tu przez długi czas nie
mieli możliwości dokładnego umycia się i uprania odzieży. Szczególnie dotkliwe
to było dla osadzonych tu kobiet. Mimo iż na terenie obozu funkcjonowały trzy
studnie i znajdowały się dwa baseny, więźniom nie wolno było samodzielnie
czerpać wody. W wielu wspomnieniach tych, co przeżyli, przewija się wątek
ciągłego pragnienia i głodu. „Głód zabijał ludzi. Widziałem kolegów
z popuchniętymi kończynami i twarzami. Potem na ich ciele wyskakiwały
pęcherze wypełnione płynem i kiedy pękały, pojawiały się otwarte rany, a to
zwiastowało szybką śmierć. Takiego więźnia nazywano „Gauslem” 24 − napisał
w swoich wspomnieniach Edward Sypko. Natomiast Krystyna Grabowska
złożyła taką relację: „Ja z głodu znalazłam się w szpitalu, bo już nie widziałam
na oczy, a tam, Boże,  leżało się na wiórach i jeden koc do przykrycia, deska pod
głowę, a wyżywienie to samo” 25.

Stała liczba więźniów w obozie trudna jest do ustalenia. Można przyjąć, że
przebywało tam jednorazowo 1000 −2000 osób. Więźniowie podzieleni byli na
oddziały robocze. Najliczniejsza grupa pracowała w żwirowni − Kiesgrube,
kolejna nad rzeką Bug − Wassergruppe, inna pozyskiwała drewno na opał i do
produkcji − Holzgruppe. W okresie żniw w przyobozowym gospodarstwie
pracował specjalny oddział roboczy − Bauergruppe. Duże grupy więźniów
zatrudnione były wewnątrz obozu, w warsztatach rzemieślniczych, przy obsłudze
załogi oraz w budynkach gospodarczych: stajni, chlewni, kurniku, piekarni, fermy
lisów i królików. „Na czele więźniów stał „lager−kapo”, który zawsze towarzyszył
Niemcom na apelach zarówno w części polskiej, jak i żydowskiej. Był to niski,
krępy człowiek, o śniadej cerze, w wieku około 45 lat. Nazywał się Ignac i był
Żydem, farmaceutą z Warszawy. Jego zachowanie zasługuje na pamięć, bowiem
zdarzało się, że ostrzegał więźniów przed czekającymi ich represjami. W lipcu
do obozu przywieziono z Warszawy dwóch braci o nazwisku Pająk. Pewnego
dnia jeden z nich, podczas gdy pracowali poza drutami obozu, ukrył się w naci
kartoflanej, przeczekał w ukryciu do wieczora i uciekł. Po wieczornym apelu
Ignac przyszedł do baraku i powiadomił drugiego z braci, że ma być rozstrzelany
za ucieczkę brata. Po około dwóch godzinach SS−mani wyprowadzili z baraku
Pająka na rozstrzelanie. Kiedyś podszedłem do Ignaca i poprosiłem go, czy
mógłby się dowiedzieć, jaki wyrok otrzymali aresztowani we wsi Brzuza. Po
kilku dniach Ignac powiedział mi, że w ewidencji obozowej odnotowano nas
jako „niebezpiecznych bandytów” i jesteśmy aresztowani bezterminowo bez
możliwości zwolnienia. Jeżeli uda się nam przeżyć, to będziemy wolni może po
zakończeniu wojny” 26.

Za porządek wśród więźniów Polaków odpowiadał kapo Czesław Zeifert.
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Wzywał on na apele, ustawiał w szeregu oraz składał meldunki podczas apeli.
Jego zastępcą był Witold Jóźwiak. „W sierpniu 1943 r. kapo o nazwisku Zeifert
handlował z Żydami, dostarczając im pożywienie w zamian za złoto i dolary.
Zeifert utrzymywał również bliskie kontakty z wachmanami, którzy nawet
umożliwili mu widzenie z żoną poza drutami obozu. Prawdopodobnie Zeifert
dobrze płacił wachmanom za przysługi. Zeifert świetnie władał językiem
niemieckim i z wielką pasją znęcał się nad polskimi więźniami. W drugiej połowie
września 1943r. Zeifert został rozstrzelany za przywłaszczanie żydowskiego złota
i dolarów. (...) Jednym z więźniów obozu był Ukrainiec o nazwisku
Nowosadenko. Pełnił on funkcję kapo. Do obozu trafił za bezprawne ściąganie
haraczu od młynarzy. Często wieczorami odwiedzali go ukraińscy wachmani.
Przynosili mu żywność i rozmawiali z nim o różnych sprawach obozowych,
stąd dowiadywaliśmy się o różnych zdarzeniach, które miały miejsce w obozie.
Nowosadenko zawsze pierwszy zgłaszał się do bicia więźniów, których skazano
na karę chłosty za popełnione przewinienia. Pod koniec kwietnia 1943r.
Nowosadkę Niemcy zabrali z baraku i mianowali na stanowisko wachmana
w obozie” 27. Inny więzień, Marian Kobyliński, wspomina: „Po przywiezieniu
mnie do obozu zostałem skierowany na komando Holzplatz. Kapo, który
nadzorował prace, był pochodzenia polskiego i prawdopodobnie pochodził
z Warszawy z ul. Brzeskiej. Nazywał się Karpiński; był to człowiek okrutny,
który znęcał się nad Polakami i Żydami” 28 .

Wśród więźniów funkcyjnych zdarzali się i dobrzy ludzie. Tak wspomina
Edward Sypko: „Pamiętam jedno zdarzenie z okresu pracy w żwirowni. Grupę
roboczą, do której zostałem przydzielony, nadzorował kapo, kolejarz z Warszawy
o nazwisku Zawiślak. Do jego obowiązków należało przydzielanie więźniów
do załadunku wagonów, kontrolowanie załadunku i sprawdzanie stanu więźniów
po zakończeniu roboty. Kiedy szliśmy do pracy, a szczególnie kiedy wracaliśmy
nieludzko zmęczeni po całym dniu katorżniczej pracy, wachmani nakazywali
nam śpiewać piosenki. Często ze zmęczenia nie byliśmy w stanie wydobyć
z siebie głosu. Kiedyś cała kolumna więźniów, pomimo rozkazu wachmanów,
nie zaśpiewała, wówczas rozkazano Zawiślakowi biegać dookoła kolumny
i ponaglać do śpiewania. Zawiślak,  będący osobą krępą i starszą, padał ze
zmęczenia, prosił i błagał nas, żebyśmy zaśpiewali, bo w przeciwnym razie straci
życie. Zaśpiewaliśmy, bo był dobrym człowiekiem i nigdy nikogo z nas nie
skrzywdził. Podczas epidemii tyfusu w obozie Zawiślak zmarł” 29.

Rotacja przebywających w obozie więźniów była dość duża, śmiertelność
również. W grudniu 1943r. zaczęto kierować Polaków do obozu już nie
w charakterze więźniów za określone „przestępstwa”, lecz tylko ze względu na
potrzebę zdobycia siły roboczej. Gubernator dystryktu warszawskiego w piśmie
do starosty powiatu ostrowskiego z 18.XII.1943r. stwierdził, że dowódca SS
i policji zwrócił się do niego z prośbą, aby polecił starostom dostarczyć do
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Treblinki możliwie szybko większą liczbę mężczyzn i kobiet. Stan więźniów
wówczas znacznie zmalał. W Treblince przebywało 400 Polaków, 200 Polek
i 200 Żydów. W obozie bowiem na polecenie warszawskiego odzieżowego
zarządu wojskowego (Heeresbekleidungsamt) miały być wykonane liczne prace
sortownicze i reperacyjne ważne dla wojska 30. Lucjan Puchała, więzień, który
osadzony został w obozie 14 maja 1943r. za udzielenie pomocy więźniom
zatrudnionym w żwirowni, przedstawił listę 148 więźniów, którzy w okresie od
12 listopada do 20 grudnia 1943r., a więc w ciągu 38 dni zmarli na skutek głodu,
wycieńczenia i tyfusu. Fakt ten świadczy o rozmiarach śmiertelności, nie
zachowała się bowiem obozowa dokumentacja. Niemcy zniszczyli ją podczas
likwidacji obozu.

���7����'����������

Z datą 1 grudnia 1941r. wydano okólnik do zarządzenia w sprawie obozu
pracy w Treblince zgodnie z § 5. Okólnik ten głosił, iż „Komendant obozu może
aresztanta przez umowę o pracę dostarczyć przedsiębiorcy do wykonywania
pracy”31. Dało to pretekst do wykorzystywania więźniów do niewolniczej wręcz
pracy. Duża ich grupa, bo ok. 400, pracowała w żwirowni na rzecz spółki
Gramssa. Więźniowie wykonywali najcięższe prace,  polegające na wydobywaniu
żwiru i załadowywaniu wagonów, tzw. koleb.  Wagony te jeździły po „wąskich”
torach i wyciągane były ze środka  żwirowni  przez  nieduży parowóz. Na rampie
dokonywano przeładunku żwiru z koleb do wagonów „szerokich”. Stąd cały
transport odprowadzany był na  stację kolejową do Treblinki i dalej do miejsca
przeznaczenia. Żwirownią zawiadywali „volksdeutsche z poznańskiego”, jak
określali ich miejscowi mieszkańcy. Odpowiedzialni oni byli za prawidłowe
funkcjonowanie i realizację zamówień. Całością prac wydobywczych kierował
Skubiszewski. Natomiast Dąbek obliczał za pomocą specjalnej szpili ilość
załadowanego żwiru. Praca w żwirowni była bardzo wyczerpująca i po kilku
tygodniach więźniowie popadali w osłabienie. Wachmani pilnujący więźniów
w żwirowni wyróżniali się okrucieństwem. „Pijani strażnicy organizowali
z udziałem więźniów makabryczne zabawy, np. podpalali łuczywem genitalia,
kazali bić się więźniom między sobą. Widziałem, jak jeden z wachmanów wezwał
do siebie więźnia, zdjął mu z głowy czapkę i odrzucił na bok. Następnie rozkazał
więźniowi biegiem tę czapkę przynieść. Gdy ten pobiegł po czapkę, wachman
go zastrzelił pod pretekstem próby ucieczki. (...) Kiedy wracaliśmy ze żwirowni
na obiad do obozu, każdy z nas musiał wziąć ze sobą duży kamień. Kamienie
składaliśmy w obozie, nieopodal niemieckiego baraku. Przed powrotem do
kopalni byliśmy ustawiani czwórkami i liczeni. Podczas liczenia prawie zawsze
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byliśmy bici kijem lub batem. Zdarzyło mi się być kilka razy uderzonym w tył
głowy. Przed niespodziewanym uderzeniem od tyłu nie można się było osłonić.
Wycieńczeni ludzie padali podczas załadunku wagonów. Prawie codziennie,
podczas powrotu ze żwirowni do obozu, dźwigaliśmy ze sobą martwych lub
osłabionych więźniów. Było zasadą, że nawet chory, bądź osłabiony więzień
przydzielony do tragi nie mógł pozostać w obozie. Podczas apelu wkładaliśmy
takiego więźnia do tragi i tak trzymaliśmy go w szeregu, a potem zanosiliśmy go
do żwirowni. W przypadku niezdolności do pracy jakiegoś więźnia musieliśmy
wykonywać pracę za niego, gdyż nigdy nie zwiększano ilości grupy. Niezdolni
do pracy, chorzy, słabi zazwyczaj szybko umierali lub byli zabijani przez SS−
manów. Pewnego razu koło naszego wagonu leżał wycieńczony, aresztowany
wraz ze mną, Ćwiek Wiktor z Zarzetki. Podczas noszenia worków cementu
z wagonu do magazynu rozwścieczony wachman dźgnął go kilka razy bagnetem
w plecy i pośladki. Przy drugim wagonie leżał Lewandowski z Warszawy. Jeden
z SS−manów wezwał ich na szczyt skarpy. Podnieśli się z trudem, wzięli pod
ręce i ruszyli na górę. Wtedy SS−man wyjął pistolet i obu ich zastrzelił” 32.

W żwirowni nie wolno było nawet rozglądać się, gdyż uznawano to za próbę
ucieczki. Był wypadek, że za to zabito młodego więźnia. Wachmani pracę
więźniów traktowali jako dodatkowy sposób znęcania się nad nimi. „Pewnego
razu, kiedy biegłem z deską do składu, zostałem poturbowany przez wachmana,
który wrzeszczał, abym biegł szybciej. Przede mną Żyd ciągnął długą deskę po
ziemi, trzymając ją za jeden koniec. Gdy wachman, który mnie uderzył, zobaczył
to, zaczął nogą przydeptywać koniec deski, a wtedy Żyd zachwiał się. Wachman
podbiegł do niego i uderzył go kołkiem w głowę. Żyd upadł, a wachman kilkoma
uderzeniami roztrzaskał mu głowę,  krzycząc „Gatow!” Ten obraz do dzisiaj
stoi mi przed oczami” 33.

Była też grupa polskich robotników najemnych, którzy za swoją pracę
otrzymywali wynagrodzenie. Zajmowali się oni przede wszystkim obsługą kolejki
wąskotorowej i przeładunkiem żwiru na rampie.

Miejscem pracy więźniów była także niedaleko przepływająca rzeka Bug.
Pracowali oni przy usypywaniu wałów przeciwpowodziowych w okolicach
Małkini oraz przy pracach melioracyjnych, polegających na osuszaniu terenów
bagnistych.

Pewna grupa więźniów pracowała w gospodarstwie rolnym produkującym
na potrzeby obozu, a znajdującym się poza jego terenem, ok. 500 m na zachód
od ogrodzenia, na tzw. „Milewku”. Zatrudniano tam osoby, które miały krótkie
wyroki, a ich stałe miejsce zamieszkania oraz całej rodziny znane były kancelarii
obozowej. Zdarzało się, że więźniowie ci sami wychodzili do pracy i wracali
o określonej porze. W razie ucieczki zabijano 10 współwięźniów oraz rodzinę.
Na gospodarstwie tym pracowały również żony rzemieślników z dziećmi. Część
z nich przebywała tam w pomieszczeniach gospodarczych. Więźniowie, Polacy
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i Żydzi pracowali też przy wydobywaniu i suszeniu torfu w kopalni, która
znajdowała się niedaleko od obozu − w Majdanie Kupientyńskim.

Żydowscy więźniowie pracowali przy budowie basenu kąpielowego,
przeznaczonego tylko dla Niemców, na stacji kolejowej w Komorowie, niedaleko
Ostrowi Mazowieckiej . Najprawdopodobniej była to grupa więźniów, która
wybudowała basen na terenie obozu.

Żwirownia, stacja kolejowa w Małkini i tereny nadbrzeżne Bugu były to
miejsca bardzo ciężkiej pracy więźniów, często kończącej się wyczerpaniem
fizycznym i śmiercią. Obecnie nie sposób obliczyć, ilu ludzi straciło życie przy
tych pracach i jakie korzyści wyniósł komendant i poszczególne firmy
wykorzystujące więźniów.

"����8�������

Zgodnie z punktem VII okólnika, żywność do obozu dostarczać miało
Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim. W praktyce chłopi z okolicznych
wsi zmuszani byli dostarczać odpowiednich produktów w ramach kontyngentu
(przymusowych dostaw). Musieli również dostarczać podwód (konia wraz
z wozem) do obozu na każde wezwanie sołtysa. Punktem zbornym była główna
brama obozu. Tutaj ukraińscy strażnicy i więźniowie przejmowali wozy od
chłopów. Nikt spoza obozu nie miał prawa wjazdu na jego teren. Nie wolno
było zbytnio rozglądać się i przejawiać zainteresowania, gdyż mogło się to
skończyć zatrzymaniem i zesłaniem do obozu. „Przez cały okres istnienia obozu
pracy w Treblince jeździło codziennie z naszej wsi 10 furmanek do roboty.
Pewnego razu gospodarze zbuntowali się i nie pojechali do obozu. Przyjechali
więc esesmani z Ukraińcami, zabrali z sobą wielu gospodarzy i w obozie każdy
z tych rolników otrzymał 30 batów. Po pobiciu tych mężczyzn zaprzęgnięto ich
do wału przeznaczonego do ugniatania szosy i kazano go ciągnąć. W ten sposób
Niemcy karali nieposłusznych rolników z okolicznych wsi”.

Więźniowie wstawali ok. godz. 5.00, a o godz. 6.00 odbywał się codziennie
apel. Później jedli śniadanie. Od godz. 7.00 do 12.00 pracowali, od 12.00 do
13.00 spożywali obiad i ponownie pracowali od 13.00 do 16.00 lub 18.00.
Kolację wydawano o godz. 19.00. Od godz. 22.00 trwała cisza nocna.

Więźniowie otrzymywali śniadanie składające się z pół litra wodnistej zupy
lub kaszy, jednego litra podobnej zupy na obiad z kartofli czy brukwi, czasami
i kapusty. Normą była porcja 3 kg mąki na 200 l zupy. Na kolację − kubek
niesłodzonej czarnej kawy zbożowej, 10−20 dag chleba razowego, czasami
z kawałkiem margaryny czy marmolady, odmierzanej łyżeczką. Więźniowie
wyjadali też fusy z czarnej kawy, a jeden bochenek wypiekanego na
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miejscu chleba, nazywanego
przez więźniów „pagajem”,
przypadał na 10 osób. Aby
podzielone kawałki były
równe, odmierzano je miarką
ze słomy. Inne sposoby
zdobywania pożywienia były
zabronione. Za próbę
schowania kartofli, które
spadły z wozu podczas jazdy,
Jan Kiełek i 15−letni chłopiec
otrzymali po 25  kijów. Mięso

otrzymywali więźniowie bardzo rzadko i pochodziło ono z padłych koni, które
przywozili do obozu okoliczni chłopi. Za dostarczenie padliny otrzymywali parę
butów po zmarłych więźniach. Więźniowie pracujący na zewnątrz byli potajemnie
dokarmiani dzięki przekazywanym im paczkom z żywnością. Dokonywano tego
przez pracowników wolnonajemnych w żwirowni, przez kolejarzy
obsługujących tory i lokomotywę, przez chłopów zmuszanych do dostarczania
podwód. Przyłapanym na tym procederze groziła kara zamknięcia w obozie. Za
chęć przekazania potajemnie paczek żywnościowych dla swoich mężów i synów
zostały aresztowane i zatrzymane m.in. następujące osoby: Janina Lewandowska,
Aniela Niedzielska, Bieńkowska oraz Bronisława Makowska, matka Zdzisława,
która zmarła w obozie . W  1944r. więźniowie otrzymali dwa razy paczki
żywnościowe z PCK. W niektórych paczkach, obok chleba, cebuli i kawy
zbożowej, znajdowały się obrazki religijne . „Niestety, Żydzi nie otrzymali
żadnych paczek, toteż poprosili mnie o przyniesienie im czosnku, cebuli i chleba.

69. Talerz, z którego jedni więźniowie.

70. Gotowy druk dotyczący kontyngentu bydła,

w którym za niespełnienie polecenia grozi kara pobytu w obozie.
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71. Matka Boża z dzieciątkiem. Obrazek, który otrzymali więźniowie wraz z paczkami

żywnościowymi.

72. Chrystus niosący krzyż, z ludźmi w tle. Po lewej stronie sylwetki pochylonych

i ciągnących coś mężczyzn, po prawej − kobiety z tobołkami i dziećmi na rękach. Nad nimi

czerwona łuna. W prawym górnym rogu napis:

„Pójdźcie do mnie / wszyscy /, którzy pracujecie / a obciążeni jesteście a znajdziecie /

ukojenie dla serc / waszych /”.

Pod dłonią Chrystusa czerwony napis „Alleluja”.
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Ja to wszystko, o co mnie prosili, starałem się im dostarczyć różnymi sposobami.
Niestety, z tym nie wszyscy się chcieli zgodzić, ażebym ja „Żydów karmił”.
Toteż kapo ostrzegł mnie, bym zaniechał wszelkiej pomocy Żydom. Ale ja
w miarę swoich możliwości w dalszym ciągu przynosiłem żywność Żydom.
Niestety, kapo powiadomił strażnika ukraińskiego, który stał na przejściu
z polskiego obozu do getta (część żydowska obozu − p.a.). Ja w tym czasie
miałem bułkę chleba kilowego pod fartuchem. Ukrainiec mnie zatrzymał i chleb
wypadł. Potoczył się pod nogi Ukraińca. Podszedłem i wziąłem spod nóg
Ukraińca chleb. Ukrainiec zdjął karabin i mówi do mnie: Czto, chleb niesiosz
Jewrejom? Ja mu powiedziałem, że my nie mamy szafek na schowanie chleba
w baraku. Nie ma go gdzie zostawić, to ja muszę nosić ze sobą, żeby mnie kto
nie zabrał. To, co wspominam, widziało dużo więźniów z kapem na czele, widzieli
również i Żydzi. Ukrainiec kazał mi iść. Ja czekałem, kiedy padnie strzał, bo oni
kiedy chcieli, to strzelali. Po odejściu kilkunastu metrów skręciłem w stronę
kuchni i cudem uniknąłem śmierci”. Żony i córki osadzonych przychodziły
w pobliże obozu, by zobaczyć, choć z daleka, swoich bliskich. Niekiedy udawało
się przekupić strażnika za wódkę i smaczne wyroby wędliniarskie, by chwilę
porozmawiać i nakarmić na miejscu więźnia. Takie wypadki zdarzały się rzadko
i wówczas, gdy niedużej grupy więźniów pilnował jeden lub dwóch strażników.
Były bowiem wypadki gwałcenia żon i córek więźniów, które przychodziły
„pod druty” zobaczyć swoich mężów i ojców lub ukradkiem doręczyć im paczki
żywnościowe. Dokonywali tego Ukraińcy ze straży obozowej . Kobiety mające
rodziny w obozie wynajmowały się do pracy u chłopów uprawiających pola
w pobliżu obozu, by choć z daleka popatrzeć  na bliskich.

%��5�����$�

Kilka ogrodzeń z drutu kolczastego, wieże strażnicze z karabinami
maszynowymi, warta główna składająca się z 10 wachmanów przy bramie
wejściowej, zamykanie nocą na klucz baraków więźniów i wystawianie nocnej
straży, wysyłanie dookoła obozu silnych patroli − to wszystko po to, by
uniemożliwić ucieczkę więźniom. Podejmowali oni jednak takie próby, chociaż
każda nieudana ucieczka kończyła się śmiercią więźnia, połączoną z ogromnym
okrucieństwem mającym na celu odstraszenie innych. Za udaną ucieczkę jednego
więźnia komendant skazywał na śmierć 10 lub więcej więźniów pracujących
w tej samej grupie, co uciekinier. Jeżeli było znane miejsce zamieszkania rodziny
uciekiniera, ona również ponosiła karę. „Byłem świadkiem, jak za próbę ucieczki
Żyda, po jego złapaniu został on powieszony w bramie obozowej. Idący do
pracy Żydzi zmuszeni byli przez 3 dni dotykać wiszące zwłoki” . Mimo takich
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represji ucieczki miały stale miejsce. Więźniowie żydowscy, którym udało się
zbiec, korzystali przeważnie z pomocy ludności polskiej . Ucieczki nasiliły się
latem 1944r., wówczas to uciekli m.in. Marian Kobyliński oraz Fred Kort.

Pojedyncze ucieczki pociągały za sobą śmierć zbyt wielu   współwięźniów.
Próbowano wiec zorganizować powstanie i zbiorową  ucieczkę  na  wypadek
likwidacji  obozu.  Być  może, istniało powiązanie z konspiratorami w obozie
zagłady, ci bowiem w swoich planach liczyli na powracających „lorami”
więźniów z pracy na stacji kolejowej w Małkini. Ok. godz. 16 więźniowie ci
mijali obóz zagłady i znajdowali się po jego  zewnętrznej stronie. Jednak na
skutek nieostrożności lub zdrady trzynastu  konspiratorów aresztowano
i rozstrzelano. Grupa „konspirantów” składała się z pracowników gospodarczych
− więźniów, którzy palili w piecach, sprzątali kancelarię i pomieszczenia dla
Niemców i Ukraińców, czyścili im buty i mundury, oraz z kucharzy żydowskich.
Istniały dwie oddzielne kuchnie: dla Żydów i Polaków. Spiskowcy weszli
w posiadanie jednej sztuki broni krótkiej i dwóch granatów. Plan powstania
przewidywał zwabienie pojedynczo do warsztatów jak największej liczby
Niemców i Ukraińców, rozbrojenie ich, podpalenie baraków, sforsowanie
ogrodzenia i ucieczkę w pobliskie lasy. Barak warsztatów wybrany został
nieprzypadkowo. Przy podjęciu walki  w tym miejscu więźniowie mogli
wykorzystać narzędzia ciesielskie. Na czele „konspirantów” stał
najprawdopodobniej lager kapo − Ignac. Grupa żydowskich kucharzy, nie mogąc
doczekać się powstania, uciekła wcześniej, wykorzystując mglistą noc. Wydostała
się od strony kuchni, przecinając druty ogrodzenia. Uciekł z nimi polski kucharz
Franciszek. Około 50 Żydów rzemieślników wraz z lager − kapo Ignacem
posadzili strażnicy przed barakiem z rękoma na głowie i po kolei wszystkich ich
przeszukali. Następnie całą grupę  w otoczeniu silnej eskorty poprowadzili na
miejsce straceń. Przyglądał się temu komendant obozu wraz ze swoimi
podwładnymi. Kapo Ignac błagał komendanta obozu o darowanie życia, ale ten
kopnął go i krzyknął: „Raus”. Ignac dołączył do grupy straceńców. Ignaca
zdradziło to, że włożył na siebie przed planowaną ucieczką dwie marynarki.
Podczas rewizji Niemcy to wykryli i posądzili go o przynależność do spisku .
Podejmowane później próby zorganizowania oporu napotykały na trudności,
ponieważ część więźniów przebywających w obozie z rodzinami nie chciała po
tych doświadczeniach narażać siebie i swoich najbliższych na oczywistą śmierć.
Również więźniowie mający terminowe wyroki nie chcieli podejmować akcji,
która mogła zakończyć się niepowodzeniem.

73. Godło III Rzeszy odnalezione na terenie Obozu Pracy.
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Ostateczna likwidacja obozu rozpoczęła się 23 lipca 1944r. około godz. 18.00.
Polaków zamknięto w baraku, natomiast teren zajmowany przez Żydów SS−
mani i strażnicy otoczyli kordonem. Wszystkim Żydom rozkazano wyjść
z baraków i położyć się na placu twarzą do ziemi. W żydowskiej części obozu
było wówczas ok. 550 osób, w tym kobiety i dzieci. Około 17 osób, niezbędnych
fachowców, odłączono od tej grupy i zatrzymano w obozie. Pozostałych więźniów
strażnicy wyprowadzali małymi grupkami do lasu i tam rozstrzeliwali.

Świadek, Jadwiga Mornel−Figowa, tak to opisuje: „Gdy przyszła kolej na
mnie, poprowadzono mnie w grupie 20 osób. Droga do lasu, którą szliśmy, była
zasłana trupami ludzi, którzy próbowali uciekać. Mężczyznom prowadzący SS−
mani i wachmani kazali opuszczać spodnie, aby w ten sposób uniemożliwić
ucieczkę. Tych, którzy potykali się, nie mogąc chodzić, zabijano na drodze.
W lesie wykopane były trzy wielkie doły głębokości trzech metrów, różnej
długości, nad którymi odbywało się rozstrzeliwanie po pięć osób. Gdy przyszła
kolej na moją piątkę, kobieta stojąca obok mnie i trzymająca mnie za rękę,
skutkiem wcześniejszego strzału, upadając do dołu, pociągnęła mnie za sobą,
a kula przeznaczona dla mnie świsnęła mi tylko koło głowy. Ponieważ głowa
moja została opryskana mózgiem zabitej kobiety, leżąc w dole wyglądałam
widocznie na nieżywą i dlatego nie zostałam zabita. (...). Na mnie leżały jeszcze
cztery trupy (...). W nocy wydostałam się z dołu, który nie został zasypany ziemią,
ukryłam się w lesie, a następnie w okolicznych wioskach i doczekałam nadejścia
Armii Czerwonej” 43.

Równie wstrząsające zeznania złożyli: Szymon Frydman, Maks Lewit, Abram
Kac, a zwłaszcza Henia Tracz, której, mimo postrzału, udało się zbiec z miejsca
straceń, gdzie pozostawiła dwoje dzieci i męża. „Ja, wraz z mężem (...), córka
Zofia − trzynastoletnia i synem Adamem − ośmioletnim, przebywaliśmy w obozie
od marca 1942r. do lipca 1944r. 23 lipca 1944r. Niemcy wyprowadzili  grupę

74. Pieniądze odnalezione na terenie Obozu Pracy.
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Żydów  do  lasu, aby ich rozstrzelać. W grupie tej znajdowałam się ja, mój mąż,
córka i syn. Doprowadzili nas do dołu, (jamy) i kazali położyć się w dół twarzą.
Myślałam, jak uciec. Dzieci podeszły do ojca. Rozległy  się  strzały.  Mąż mój
był śmiertelnie ranny w  głowę,  a  ja chusteczką do nosa zakrywałam ranną
głowę męża. Mąż kazał mi uciekać. Wzięłam dzieci i  pobiegłam. Dzieci wróciły
do rannego męża. Ja pobiegłam w  las i zostałam  ranna w bok. Nic nie wiem
o losie dzieci, czy je zabito, czy uciekły. Tego dnia hitlerowcy rozstrzelali
500−700 osób”44.

Około 20 polskich więźniów, w tym kobiety i dzieci, również rozstrzelano.
W grupie tych osób była czternastoletnia Anna Zaleska z Bachorzy, córka Teofila
i Natalii, ur. 28 kwietnia 1930r. Aresztowano ją w lipcu 1944r. wraz z siostrą
Barbarą pod zarzutem wspierania polskiego podziemia. Aresztowania uniknęła
ich starsza siostra, Irena, wdowa po legendarnym dowódcy partyzanckim
„Wichurze” − Henryku Oleksiaku. Oleksiak zginął podczas akcji 6 grudnia 1943r.
Barbarze udało się przeżyć obóz. Hania Zaleska stała się symbolem cierpienia
i ofiary, jaką ponieśli mieszkańcy powiatu sokołowskiego45 . Pozostałych
więźniów zwolniono. Zniszczono całą dokumentację obozową, chcąc w ten
sposób zatrzeć ślady. Opuszczając obóz załoga zabrała ze sobą nagromadzony
majątek oraz kilku fachowców spośród więźniów. Po ich odejściu przybyło kilku
Niemców i podpaliło baraki.

*��9��, ��� !���:

„Aresztowanych, którzy w  czasie aresztu umrą, należy pochować w pobliżu
obozu”46 − głosił punkt IX okólnika. Południowa brama obozu otwierała się
w stronę lasku, do którego prowadziła brukowana droga o długości ok. 500 m.
Kończyła się w miejscu, gdzie grzebano zwłoki zmarłych podczas ciężkich prac,
rozstrzeliwano rannych i wycieńczonych, skazanych na śmierć za wykroczenia
obozowe, jak również przywożonych na to miejsce samochodami z Warszawy,
najprawdopodobniej z Pawiaka, oraz z Sokołowa Podlaskiego47 .  Dnia 2 marca
1942r. zostało tu rozstrzelanych ok. 100 osób przywiezionych z więzienia na
Pawiaku i z al. Szucha (szczegółowa lista patrz: aneks). Wśród zamordowanych
było kilkunastu aresztowanych 19 i 20 stycznia 1942r. działaczy Stronnictwa
Pracy, m.in. były poseł Stanisław Ratajczyk. Rozstrzelani zostali także: sędziwy
generał Edward Szpakowski, działacz oświatowy Jędrzej Ciernia, nauczyciel
i literat Stefan Essmanowski, oficerowie WP i wielu innych. Egzekucję
przeprowadzono na zarządzenie gubernatora dystryktu warszawskiego, Ludwiga
Fischera, w odwet za zabicie i ranienie policjantów niemieckich w strzelaninie
na tle kryminalnym48. Od kwietnia 1942r. wykonywano tu wyroki śmierci na
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Żydach z getta warszawskiego49. Było to dla oprawców dogodne miejsce do
wykonywania egzekucji. Teren wokół obozu patrolowany był bowiem przez
oddziały strażników i tym samym izolowany od postronnych świadków. Na
miejscu tym, szczególnie w latach 1942−43, rozstrzeliwano Romów − Cyganów.
Jak wynika z meldunków Delegatury Rządu do Londynu z dnia 8 i 25 listopada
1943r., na miejscu tym mogli być rozstrzeliwani oficerowie i żołnierze włoscy50.
Egzekucje wykonywano tu aż do ostatniej chwili.  Na  miejscu  tym  chowano
oddzielnie zmarłych na tyfus ukraińskich strażników,  stawiając  na  ich  grobach
krzyże.  Po  zajęciu  tych  terenów  przez wojska  radzieckie  komisja  65 armii
dokonała w  dniach 22 i  23 sierpnia 1944r. pierwszych oględzin obozu,
a zwłaszcza trzech masowych grobów w tzw. maliszewskim lesie. Dokonano
otwarcia trzech  grobów,  ekshumacji  i oględzin lekarskich wydobytych zwłok.
W pierwszym grobie o wymiarach 10 x 5 x 2 m było 105 zwłok. Na podstawie
oględzin lekarskich 6 spośród zamordowanych osób ustalono wiek ofiar na 25−
50 lat, okres śmierci − zima 1942/43r. oraz przyczynę − obrażenia głowy zadane
ciężkim narzędziem lub postrzałem z broni palnej. W drugim grobie o takich
samych  wymiarach było 97 zwłok ubranych tylko w bieliznę i bez obuwia.
Ponadto w mogile było sporo naczyń kuchennych i stołowych. Dokonano
oględzin lekarskich czterech spośród tych ofiar. Byli to mężczyźni w wieku 30−
40 lat, pochowani wiosną 1943r. Przyczyny śmierci nie zdołano ustalić.

75. Miejsce straceń w drugiej połowie lat czterdziestych. Fot. ze zbiorów GKBZpNP

w Warszawie.
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Najprawdopodobniej była to mogiła Romów. W trzecim grobie odnaleziono
zwłoki 103 osób, w tym 25 kobiet; pochowano je w lipcu 1944r., a więc na
miesiąc przed otwarciem mogiły. Zmarli byli tylko w bieliźnie, przy czym spodnie
mieli opuszczone poniżej kolan, co m.in. przemawia za tym, że byli to więźniowie
zamordowani 23 lipca 1944 r. Na podstawie badania lekarskiego czterech zwłok
stwierdzono, że przyczyną zgonu były rany postrzałowe głowy.

Następne   oględziny   grobów   masowych i   ekshumacje odbyły się 9  i  10
sierpnia 1946r. pod kierunkiem sędziego śledczego Z.  Łukaszkiewicza, przy
udziale mierniczego przysięgłego T.  Trautsolta i biegłego doktora H. Wakulicza.
Odnaleziono 41 grobów masowych i 6 pojedynczych, 40 było całkowicie
rozkopanych, jeden częściowo. Prace ekshumacyjne przeprowadzono w części
nie rozkopanej. Wydobyto 10 zwłok, w tym jednej kobiety. Z układu zwłok
wywnioskowano, że nie były one układane. Na drzewach rosnących
w bezpośrednim sąsiedztwie zachodniego brzegu dołów stwierdzono ślady
uszkodzeń o charakterystycznym wyglądzie, pochodzące od pocisków z broni
palnej. Biegły zbadał 112 czaszek i tylko w dwóch przypadkach stwierdził, że
przyczyną śmierci były rany postrzałowe głowy, a w sześciu rany głowy zadane
tępym i twardym przedmiotem. Z pomiarów mierniczego wynika, że groby
zajmowały powierzchnię ok. 1607 m2, a ich pojemność, przyjmując średnią
głębokość 2 m, wyniosła 3214 m3. Na tej podstawie i według danych zawartych
w protokole przesłuchania Mieczysława Piotrkowskiego, można przyjąć, że
w grobach tych pochowano ok. 10.000 ofiar. M. Piotrkowski stwierdził, że zwłoki
nie były układane równo, lecz wrzucane do grobów, tak więc można przyjąć, że
na powierzchni 2 m2 mogło zmieścić się dwoje zwłok, a w grobie o pojemności
2 m3 − 6 zwłok.51  Liczba 10.000 ofiar nie jest równoznaczna z liczbą zmarłych
bądź zamordowanych w obozie pracy w Treblince. Część więźniów bowiem
grzebano na miejscu zabójstwa, a niektóre grupy niezdolnych już do pracy
uśmiercano w komorach gazowych Treblinki II. Trudno jest dziś ustalić, ilu
naprawdę więźniów kryje ta ziemia.

�-��&�/ �
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Obóz funkcjonował od lata 1941r. do końca lipca 1944r. Pomysłodawcą
i organizatorem był starosta powiatowy w Sokołowie Podl., Ernst Gramss.
Komendantem przez cały okres − Theo van Eupen. Obsługa niemiecka liczyła
ok. 20 osób. Do pomocy mieli oni kompanie strażników, głównie Ukraińców,
w liczbie ok. 100 osób. Przez obóz przeszło 20.000 więźniów, z czego ok. 10.000
zmarło lub zostało rozstrzelanych. Funkcjonowanie obozu można podzielić na
kilka okresów:

�
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I. Czerwiec − wrzesień 1941, faza wstępna, obóz liczył wówczas
kilkudziesięciu więźniów i znajdował się w zabudowaniach gospodarczych
żwirowni; więźniowie ci wybudowali obóz właściwy.

II. Wrzesień 1941 − lipiec 1942; obóz mieścił się już po wschodniej stronie
żwirowni. Funkcjonowanie obozu podano do publicznej wiadomości
15 listopada 1941r. W okresie tym nie było stałego podziału na więźniów
polskich i żydowskich. Przebywali głównie Polacy oraz nieliczna grupa
żydowskich rzemieślników z okolicznych miejscowości, takich jak: Kosów
Lacki, Węgrów, Sadowne, Stoczek Węgrowski, Sokołów Podlaski.

III. Lipiec 1942 − listopad 1943; w okresie tym funkcjonował oddalony
o  2 km obóz zagłady. Zwiększyła się wówczas  liczba  żydowskich
więźniów, zarówno rzemieślników, jak i robotników. Nastąpiła duża
rotacja i śmiertelność więźniów. Zmarłych zastępowano nowymi
więźniami, wybranymi z transportów kierowanych na zagładę. Obóz
pracy w tych miesiącach istniał „w cieniu” obozu zagłady Treblinka II.

IV. Listopad 1943 − lipiec 1944; w listopadzie 1943 zlikwidowano
całkowicie obóz zagłady, a w lipcu 1944, tuż przed nadejściem Armii
Czerwonej, obóz pracy. W okresie tym zmniejszyła się liczba więźniów
żydowskich, pozostali głównie fachowcy i więźniowie pracujący
w administracji. Nastąpiło polepszenie bytowych warunków
więźniów, otrzymali oni nawet dwukrotnie paczki z PCK.

76. Miejsce straceń
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1 Ernst Gramss, ur. 17.12.1899r. w Augsburgu, żonaty, przed wojną mieszkał w Monachium,
służbę wojskową odbył w latach 1918 −1919, w NSDAP od 1932 r., z wykształcenia rolnik
dyplomowany, w marcu 1940 r. awanspwany z SS−Hauptsturmführera na
SS−Sturmbaunführera, odznaczony odznaką złotą odznaką NSDAP, w latach 1940 −1944
starosta powiatowy w Sokołowie Podlaskim.

2 F. Ząbecki, Wspomnienia dawne i nowe, Warszawa 1977, s. 11, 23, 32.
3 Główna Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu − Instytut Pamięci

Narodowej w Warszawie (dalej IPN), Dochodzenie w sprawie obozu w Treblince, zespół
OB, syg. 66 s. 52−57.

4 Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince (dalej MWiM w Treblince). Relacje Krystyny
Grabowskiej, Genowefy Łuczak, Marii Powierży.

5 MWiM w Treblince; Relacje Zdzisława Makowskiego, Mariana  Kobylińskiego, Jana
Kiełka, Antoniego Tomczuka.

6 MWiM w Treblince, Relacja Krystyny Grabowskiej, s. II − III.
7 Na podstawie oględzin dokonanych przez autora.
8 W. Ważniewski, Walki partyzanckie nad Nidą 1939−1945, Warszawa 1969, s. 324−325.

Tenże, Na przedpolach stolicy 1939−1945, Warszawa 1974, s. 90. Dnia 11.12.1944r.,
ok. godz. 10 w pobliżu wsi Lipówka, w powiecie pińczowskim, grupa partyzantów
radzieckich z oddziału „Awangarda” dokonała akcji na samochód pancerny.
Samochód został za wcześnie ostrzelany, dlatego też Niemcy zdążyli wyskoczyć i podjąć
ucieczkę. Jeden z nich dobiegł do wsi Lipówka i schował się na strychu pod słomą.
Partyzanci zamierzali wziąć go żywcem, lecz obawiając się obrony, w końcu ostrzelali
miejsce, w którym się skrył. Jak się okazało z dokumentów znalezionych przy zabitym,
był to Theo van Eupen. Zlikwidowano również innyc pasażerów samochodu, dwóch
podoficerów SS i jednego Niemca w mundurze lotnika.

9 MWiM w Treblince, Relacja Piotra Grądzkiego, s. 1.
10 MWiM w Treblince, Relacja Piotra Grądzkiego, s. 1.
11 MWiM w Treblince, Relacja Piotra Grądzkiego, s. 3.
12 S. Wojtczak, Karny obóz pracy Treblinka I i ośrodek zagłady Treblinka II [w:] „Biuletyn

Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce”. 1975. Nr 26, s. 133−134. K.
Witt, Działalność okupanta hitlerowskiego w powiecie Sokołów Podlaski w latach 1939−
1944 [w:] „Rocznik Mazowiecki” 1970, t. III, s. 224−229.

13 S. Wojtczak, op. cit., s. 134.
14 J. Marszałek, Obozy pracy w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939−1945, Lublin

1998, s. 25. Z. Łukaszkiewicz, Obóz pracy w Treblince [w:] „Biuletyn GKBZH w Polsce”
1947. nr 3, s. 113.

15 MWiM w Treblince, Relacja Antoniego Tomczuka, Edwarda Sypko, Treblinka, Łódź
2001, s. 19. Maszynopis w posiadaniu MWiM w Treblince.

16 MWiM w Treblince, Relacje: Mariana Kobylińskiego, Zdzisława  Makowskiego, z listu
Kazimierza Kaczorka, przesłanego do MWiM w Treblince. Archiwum Państwowe w
Siedlcach (dalej APS). Zespół: Ogłoszenia władz okupacyjnych powiatu sokołowskiego
w latach II wojny światowej. Ogłoszenie nr 219 z dn. 24 września 1941 r., syg. 16. Ogłoszenie
nr 255 z dn. 12 lipca 1943 r., syg. 28. Ogłoszenie nr 276 z dn. 15 października 1943 r., syg.
32. Ogłoszenie nr 293 z dn. 15 czerwca 1944r., syg. 35. Raporty Ludwiga Fischera,
Gubernatora Dystryktu Warszawskiego 1939−1944. Warszawa 1987.

17 Z. Makowski, Ocalić od zapomnienia. s. 4. Maszynopis w posiadaniu MWiM w Treblince.
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18 Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie (dalej ZIH), M. Chodźko, Higiena
w Treblince., syg. 302/321, s. 20.

19 E. Sypko, Treblinka. Łódź 2001, s. 78.
20 MWiM w Treblince, Relacja Stanisława Nasiłowskiego i Jana Dębskiego
21 E. Sypko, Treblinka, op. cit., s. 17 − 18.
22 Raporty Ludwiga Fischera..., s. 606.
23 Tamże, s. 752−753.
24 E. Sypko, op. cit., s. 17.
25 MWiM w Treblince, Relacja Krystyny Grabowskiej, s. IV.
26 E. Sypko, op. cit., s. 18.
27 E. Sypko, op. cit., s. 20 − 21.
28 MWiM w Treblince, Relacja Mariana Kobylińskiego, s. 1.
29 E. Sypko, op. cit., s. 22.
30 W. Ważniewski, Na przedpolach..., s. 272, 273.
31 IPN, zespół OB, syg. 66, s. 57.
32 E. Sypko, Treblinka, op. cit., s. 13 − 14.
33 E. Sypko, Treblinka, op. cit., s. 14.
34 M. Bartniczak, Grądy i Komorowo 1941−1945, Warszawa 1978, s. 159−160.
35 MWiM w Treblince, Relacja Walentego Choromańskiego, s. 5.
36 MWiM w Treblince, Z. Makowski, Ocalić od zapomnienia, s. 6.
37 MWiM w Treblince. Relacja Krystyny Grabowskiej, która przekazała dwa takie obrazki.
38 MWiM w Treblince, Relacja Mariana Kobylińskiego, s. 2 − 3.
39 IPN, OKBZN Siedlce, syg. 47. k. 40. Relacja Stefana Smolaka.
40 MWiM w Treblince. Relacja Jana Kiełka.
41 IPN zespół, DS 60/64, t. II, Zeznania Mieczysława Chodźki, Szymona Frydmana, Maksa

Lewita, Jadwigi Mornel−Figowej, Szmula Miedzyńskiego, Abrama Kaca, Szymona
Grynszpana, Szejberga, Hani Tracz.

42 E. Sypko, Treblinka, op. cit., s. 27.
43 IPN, Zeznanie Jadwigi Morel−Figowej, zespół DS 60/64, t. II.
44 IPN, Zeznanie Hani Tracz, zespół DS 60/64, t. II, k. 167.
45 Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939−1945. Poległe i zmarłe w okresie

okupacji niemieckiej, Warszawa 1988, s. 444; M. Pietrzak,  Dwory, folwarki, pałace
Zachodniego Podlasia, Sokołów Podlaski 1996, s. 6−11. Irena Zaleska − Oleksiakowa
napisała powieść pt. Wichura, w której przedstawiła dokładnie powody aresztowania Ani.
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77. Droga Małkinia − Kosów Lacki wybudowana przed napaścią Niemców na ZSSR.

Po prawej stronie znak informujący o obozie w Treblince.

78. Czarna Droga łącząca Karny

Obóz Pracy z Obozem Zagłady.

Drogę wybudowali więźniowie

Karnego Obozu Pracy.
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79. Widok na żwirownię od strony obozu, obecnie punkt widokowy.

80. Widok na żwirownię od strony obozu, obecnie punkt widokowy.
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81. Bunkier przy żwirowni.

82. Widok rampy, na której przeładowywano żwir z wagoników (koleb)

na wagony szerokie (lory).
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83. Posadzki betonowe po barakach. Na pierwszym planie pozostałości po warsztatach.

Na występach betonowych umieszczony był agregat prądotwórczy.

84. Pozostałości po pracowni krawieckiej.
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85. Pozostałości po kuchni obozowej.

86. Basen dla Niemców.
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87. Pozostałości po lazarecie.

88. Pozostałości po kwaterze komendanta.
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90. Bunkier dla więźniów.

89. Pomnik autorstwa prof. Franciszka Strynkiewicza na miejscu straceń.
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91. Miejsce straceń.

92. Symboliczny kopiec na miejscu straceń.

93. Krzyże wyznaczające zbiorowe mogiły
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94. Symboliczny grób Hani Zaleskiej.
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Lista zmarłych w Obozie Pracy w Treblince sporządzona przez Lucjana Puchałę

Lista ofiar zmarłych w obozie Treblynka od 12 XI 43 do 20 XII 43 roku na tyfusz zglodu
i wycieczenja (pisownia zgodna z oryginałem, GKBZpNP w Warszawie, OKZBN w Siedlcach,
syg. 47, s. 43−46).

ksi¹zka treblinka.p65 2002-09-12, 11:24123



124

���	��=

ksi¹zka treblinka.p65 2002-09-12, 11:24124



125

���	��=

ksi¹zka treblinka.p65 2002-09-12, 11:24125



126

���	��=

ksi¹zka treblinka.p65 2002-09-12, 11:24126



127

���	��=

ksi¹zka treblinka.p65 2002-09-12, 11:24127



128

���	��=

ksi¹zka treblinka.p65 2002-09-12, 11:24128



129

6��$ ��

Wykaz osób wywiezionych 9.VI.1943r. z Rogowa do Obozu Pracy
w Treblince.
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Wykaz osób wywiezionych z Rogowa do Treblinki został sporządzony
w lipcu 1988r., jedynie na podstawie zapamiętanych osób, w obecności
Franciszka Tomczuka, Stanisława Danielczuka, Mariana Iwańskiego oraz
spisującej nazwiska Marii Iwańskiej.

W obozie przebywało 85 osób wywiezionych z Rogowa. Wśród tych osób
byli nie tylko mieszkańcy Rogowa, ale i tacy, którzy z różnych powodów znaleźli
się w Rogowie.
(...)

W obozie zmarło 8 osób z powodu wycieńczenia lub chorób; są pochowani
w mogiłach w lesie poza obozem. Jedna osoba została rozstrzelana: Jadczuk
Stanisław.

W szpitalu w Węgrowie zmarło 3 osoby: Romański Józef, Szum Antoni
i Rybarczyk Piotr. Zostali pochowani na cmentarzu w Węgrowie.

Źródło: Wykaz osób wywiezionych dnia 9.06.1943r. z Rogowa do obozu
pracy w Treblince sporządziła i uwagami zaopatrzyła Pani Maria Iwańska.
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2. III.1942r. rozstrzelano w Treblince, na Miejscu Straceń 100 osób, 86 więźniów
Pawiaka i 14 z warszawskiego więzienia przy al. Szucha. Zginęli wówczas
następujący więźniowie Pawiaka:

Anders Stanisław
Bakanowski Stanisław

Baran Józef
Bartoszyński Aleksander
Baryłkowski Józef

Berezowski Jerzy
Biedrzycki Kazimierz

Bielewicz Leon
Bochenek Leon

Boguszewski Wacław
Bujalski Mieczysław

Cierniak Jędrzej
Czachorowski Jan
Czarnecki Józef

Drozdowski Grzegorz
Dubrawski Eligiusz

Dubrawski Włodzimierz
Essmanowski Stefan

Filipczak Jan
Frankiewicz Feliks
Frenkiel Henryk

Furmański Bolesław
Gruszczyński Józef

Hacker Simon
Haraziński Władysław

Hoffman Chaim
Jackiewicz Wacław

Jałocha Jan
Jaruga Czesław
Jaruga Zygmunt

Jatczyk Józef
Jełowicki Stefan

Kempiners Alfred
Kempka Aleksander

Kędzierski Roman
Kirszenbaum Lejzor
Kłosek Czesław

Knarski Stanisław
Koecher Tadeusz

Koprowski Michał
Korona Stanisław

Kozłowski Czesław
Kożusznik Jakub

Król Franciszek
Krumpel O'Connor Rudolf
Krupiński Walery

Krzymowski Aleksander
Krzywosąd Liwski Tadeusz

Kurzacz Kazimierz
Lecewicz Tadeusz

Lipiński Stanisław
Małecki Stanisław
Moskalewicz Władysław

Moszczyński Tadeusz
Niewiadomski Zygmunt

Orcholski Kazimierz
Orłowski Jakub

Ostroga Wincenty
Ostrowski Stefan

Perkowski Stefan
Piotrowski Andrzej
Ratajczyk Stanisław

Rzepecki Tadeusz
Sajna Józef

Saszczuk Michał
Smętkowski Aleksander

Sroczyński Teodor
Szczęsny Ryszard
Szmidt Kowalski Lucjan

Szpakowski Edward
Szwarc Henryk

Szymański Czesław
Świdlicki Wojciech

Świętochowski Adam
Tomalak Jan

Trzeciak Stefan
Walaszek Stefan
Walesiak Stefan

Wasilewski Piotr
Wester Stanisław

Wieczorek Andrzej
Winnicki Jan

Zabłocki Władysław
Zacharowicz Edward
Zajączkowski Adolf

Zawada Edward

Źródło: R. Domańska.Pawiak. Więzienie Gestapo. Kronika 1939−44, Warszawa 1978, s. 206
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Piosenka obozowa

Na cóż nam wolność, swoboda
i to powietrze z natury,

na cóż nam piękna uroda,
przed nami treblińskie druty.

Treblińskie druty z żelaza,
ileż młodzieży tam jęczy.
Czekają sądu, zwolnienia,

tęsknota smutek ich dręczy.

Komendant tego obozu,
a cóż to za podła dusza.

Dwa razy dziennie pić daje,
i to go wcale nie wzrusza.

Uszyjmy sztandar z purpury,
zanieśmy go ponad druty.

Jak będą pioruny biły,
niech biją w treblińskie druty.

Tekst przekazała autorowi Krystyna Grabowska. W tekście, który przekazała Krystyna Pamrów,
zamiast słowa druty występowało słowo „mury”.  Za śpiewanie tej piosenki więźniowie byli

karani chłostą.
Krystyna Grabowska zapamiętała również powiedzenia:

1. W Warszawie gulały
   i do Treblinki papały.

2. Kury jajek nie nosiły,
   krowa mleka nie dawała

   i do Treblinki papała.
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Napisy nagrobne na Miejscu Straceń

1. Tu został zamordowany / przez hitlerowców w r. 1943/ Ś.P. Władysław Zasiedka lat
43 /, od syna.

2. Ś.†P. / Władysław Wojtalski / Żył lat 58 / Zm. dn. 20 XI./ 1943 R./ Treblinka/
Pokój jego duszy.

3. Ś.†P. Stefan / Jóźwik / Zamordowany w Treblince / w dn. 11.XI.1943 r./ żył lat 35/
Pokój jego duszy.

4. Na terenie Treblinki / zostali zamordowani / przez hitlerowców / Tadeusz Bienko /
lat 14 / Józef Bienko / Zginęli w 1943r. [dwie fotografie]

5. Ś.†P./ Franciszek Jakubik / żył lat 21/ Zamordowany/ przez / zbrodniarzy hitlerowskich/
III 1943 r.

6. Ś.†P. / Jan Kruk / żył lat 40 / Zginął w obozie / Treblinka / 1942 R. / Pokój Jego duszy.
7. Ś.†|P. / Franciszek Andrzejczuk / żył lat 48 / Jan / Jadczuk / Żył lat 21/ zginęli tragicznie

w 1943
8. Ś.†P. / Jan Kozłowski s. Piotra / lat 60 / z Kamieńczyka nad Bugiem / zginął dnia

12.11.1943 r. / Cześć Jego Pamięci / Rodzina. [fotografia nieczytelna]
9. Ś.†P. / Zygmunt/ Deptuła / Żył lat 18 / Zamęczony we wrześniu / 1943r.
10. Hania / Zaleska/ z Bachorzy / ur. 28.4.1930 / Rozstrzelana/ 1.8.1944 [fotografia]
11. Ś.†P. / Jan / Kleszcz/ żył lat 42 / Zginął śmiercią głodową / Dn. 25.VIII 1943 / Pokój

Jego duszy/ Kowiesy.
12. Ś.†P. Samsel / Stefania Mieczysław / Wacława / Zofia Stanisław/ Rozstrzelani przez/

hitlerowskich oprawców / *.IX.1942.
13. Ś.†P. / Edward/ Jasiński/ ur. 14.VI.1923 R./ Zginął z rak okupanta/ 30.XI.1943 R.
14. Ś.†P. / Leon / Janczak/ Z pow. turowskiego/ *30.11.1890 †9.08.1943/
15. Ś.†P. / Stanisław Stańczak / Żył lat 36 / Został zamordowany przez hitlerowców/

w 1942 roku.
16. Ś.†P./ Jan/ Tomczewski / Został zamordowany w tym/ obozie przez zbrodniarzy/

hitlerowskich w grudniu/ 1943r. mając lat 37 / Pokój jego duszy / Rodzina
17. W tym obozie / w grudnia 1943 roku / zostali zamordowani / mieszkańcy Zalesia

k / Grójca / Madejscy / Józef lat 62 / I jego syn Henryk lat 19 / Pokój ich duszy.
18. Ś.†P. / Tadeusz / Brzeski / z Warszawy / żył lat 21/  zamordowany przez okupantów/

w 1944 r.
19. Ś.†P./ Czesław / Gajewski / Żył lat 35 / zginął z rąk opraw./ hitler. 1 grudnia 1943r./

Pokój jego duszy.
20. Ś.†P. / Leon / Skibiński / Żył lat 41/ zm. 25 paźdz. 1943 / Pokój jego duszy.
21. Ś.†P. / Mieczysław Samoraj / Mieszkaniec Żyrardowa / Żył lat 28 / zam. przez

hitlerowców 11[nieczytelne] 1943 / Proszę o Zdrowaś Maria [fotografia]
22. Ś.†P. / Włodzimierz / Szymczak / mieszkaniec/ Żyrardowa
23. Ś.†P. /Stanisław Matczuk / Żył lat 37 / Zg. śmi. w obozie / Treblinka / Spoczywaj

w pokoju.
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