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Fenomen Treblinki należy nie tylko opisać, ale też i zrozumieć.  
Ciężko się do tego zabrać.  

Ściska mnie w gardle.

Jakub (Jakow, Abram, Abraham) Krzepicki



 Plan okolic Obozu Zagłady i Obozu Pracy w Treblince
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WproWadzenie

Obóz Zagłady Treblinka II powstał w okresie funkcjonowania już miejsc 
służących do masowej zagłady Żydów w Bełżcu i Sobiborze. Doświadcze-
nie,  jakie Niemcy pozyskali prowadząc  te dwa obiekty, zostało prawdo-
podobnie wykorzystane przy lokowaniu i projektowaniu trzeciego obozu 
wchodzącego w skład „Akcji Reinhard”. Powstała Treblinka II, która od 
samego początku miała pełnić rolę „perfekcyjnej maszyny do zabijania”. 
Ten „fenomen”, o którym wspominał Jakub Krzepicki w relacji wybranej 
jako motto, należy bardzo dokładnie zbadać – pod każdym względem. Do-
tychczasowe książki i opracowania naukowe obejmowały studia związane 
z funkcjonowaniem Obozu Zagłady Treblinka II i prowadzonym tam pro-
cesem zabijania. Autorzy niniejszej monografii skupili swoją uwagę na to-
pografii tego miejsca. Mapy pozostawione przez świadków nie pozwalają 
dokładnie odtworzyć np. przebiegu granic obozu czy położenia poszcze-
gólnych budynków. W badaniach trzeba więc wykorzystać nowe materiały, 
które umożliwią wytworzenie dodatkowych informacji opisujących położe-
nie obozu, jego strukturę wewnętrzną i towarzyszące mu obiekty.
Próbując opisać cały proces zagłady, nie można pominąć również sta-

cji kolejowej Treblinka. Odegrała ona bardzo ważną rolę w całym procesie 
eksterminacji. O stacji można powiedzieć, że było to miejsce, gdzie ocze-
kujący na transport do obozu zawieszeni byli pomiędzy życiem a śmiercią.
Pierwsze kwerendy źródeł archiwalnych, obejmujące relacje świadków, 

dokumenty obozowe oraz szeroko rozumiane dane przestrzenne (mapy to-
pograficzne, szkice, plany oraz zdjęcia lotnicze) odnoszące się do obozów 
w Treblince, zostały opisane w monografii Sebastiana Różyckiego, Marka 
Michalskiego i Edwarda Kopówki pt. „Obóz Pracy Treblinka I. Metodyka 
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WproWadzenie

integracji danych wieloźródłowych”1. Pozycja ta skupiała się głównie na 
Obozie Pracy Treblinka I, a Obóz Zagłady był traktowany jako zagadnie-
nie uzupełniające główny wątek badawczy. 
Niniejsze opracowanie zaprezentuje między innymi niewykorzystane 

dotychczas  w  literaturze  przedmiotu  dokumenty  archiwalne  dotyczące 
Obozu Zagłady Treblinka II oraz ich analizy porównawcze z danymi prze-
strzennymi. Wynikiem eksperymentów będą opracowane, pierwszy raz 
w historii badań nad funkcjonowaniem Obozu Zagłady, mapy przedstawia-
jące stację kolejową w Treblince i topografię obozu.
Na  potrzeby  niniejszej monografii  przeprowadzono  kwerendy  archi-

walne: w Instytucie Pamięci Narodowej (IPN), w Oddziałowej Komisji Ści-
gania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (OKŚZpNP) w Szczecinie2, 
w Archiwum Akt Nowych, w United States Holocaust Memorial Museum 
(USHMM),  w  Narodowym  Archiwum  Stanów  Zjednoczonych  (NARA) 
i w Żydowskim Instytucie Historycznym (ŻIH). Wykorzystany został też 
film dokumentalny „Shoah”, w reżyserii Claude’a Lanzmanna (New Yor-
ker Films, 1985).

1.  S. Różycki, M. Michalski, E. Kopówka, Obóz pracy Treblinka I. Metodyka integracji 
danych wieloźródłowych, Siedlce 2017.

2.  Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szcze-
cinie  przejęła  do  dalszego  prowadzenia  śledztwo  dotyczące  eksterminacji  około 
750 000  osób  różnej  narodowości,  głównie  Żydów  z  terenów okupowanej Polski,  za-
mordowanych w Obozie Zagłady w Treblince w latach 1942 – 1944. Celem śledztwa jest 
ustalenie wszystkich  osób  odpowiedzialnych  za  eksterminację  ludności w Treblince 
i ostateczne zakończenie wieloletniego dochodzenia.
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Rozdział 1.

HISTORIA OBOZU ZAGŁADY W TREBLINCE 
DOTYCHCZASOWY STAN WIEDZY

Trudno jest jednoznacznie ustalić datę podjęcia decyzji o wymordowaniu 
Żydów żyjących na terenach okupowanych przez Niemców oraz w III Rze-
szy. Najprawdopodobniej zapadła ona w drugiej połowie 1941 roku. Konfe-
rencja w Wannsee pod Berlinem, która odbyła się 20 stycznia 1942 roku, 
zajęła się praktyczną realizacją „ostatecznego rozwiązania kwestii żydow-
skiej”3. W celu wykonania tego zadania na terenie Generalnej Guberni po-
wstały obozy śmierci w Bełżcu, Sobiborze i Treblince.
Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy (RSHA) – inspirator i organi-

zator narady w Wannsee – akcję masowej zagłady powierzył dowódcy SS 
i policji w dystrykcie lubelskim Odilo Globocnikowi. Miał on wykształcenie 
budowlane i był dobrze zorientowany w sprawach gospodarczych. Cieszył 
się zaufaniem Himmlera. Pochodził z Triestu, młodość spędził w Austrii. 
W 1931 roku, mając 27 lat, wstąpił do NSDAP, a w 1934 do SS. Był łączni-
kiem między Hitlerem a nazistami austriackimi. Po zajęciu Austrii, będąc 
w stopniu SS-Standartenführera, został Gauleiterem Wiednia. W trakcie 
walk w Polsce posiadał stopień SS-Brigadenführera. W końcu został do-
wódcą SS i policji w dystrykcie lubelskim. Jego główne zadanie polegało 
na przesiedleniu z gett i obozów pracy setek tysięcy Żydów i unicestwieniu 
ich w obozach śmierci. Zakładano przy tym czasowe wykorzystanie siły ro-
boczej 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 nieznaną.

3.  Szerzej na ten temat patrz: Ch. Gerlach, Konferencja w Wannsee: Los Żydów nie-
mieckich a polityczna decyzja Hitlera o wymordowaniu wszystkich Żydów Europy, „Biule-
tyn Żydowskiego Instytutu Historycznego”, nr 1 – 2, 1998, s. 35 – 73.
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Koncepcja obozów i sposób uśmiercania zostały opracowane przez lu-
dzi bezpośrednio związanych z realizowaną w latach 1939–1941 na terenie 
Rzeszy akcją mordowania umysłowo chorych. Akcji tej nadano kryptonim 
T-4, a w jej wyniku życie straciło 70 000–80 000 ludzi. Masowy mord w ko-
morach gazowych, dokonany w kilku specjalnie do tego celu wytypowa-
nych zakładach  leczniczych, stanowił swoisty poligon doświadczalny dla 
późniejszych działań. Centrala T-4 dysponowała „wykwalifikowaną” kadrą 
lekarzy, pielęgniarzy, techników budowy i obsługi komór gazowych. Spe-
cjaliści ci pod koniec 1941 i na początku 1942 roku zjawili się w Lublinie4 . 
Na  czele  sztabu  stworzonego  przez  Globocnika  stanął  SS-Sturm-

bannführer Hermann Höfle, były kierownik Oddziału  IV B w Głównym 
Urzędzie Bezpieczeństwa Rzeszy, specjalista od spraw żydowskich. Jego 
zadaniem było uruchomienie obozów śmierci, obsadzenie ich odpowied-
nim  personelem,  zorganizowanie  deportacji  do  poszczególnych  obozów 
oraz zabezpieczenie i zagospodarowanie mienia pomordowanych. Najbliż-
szym współpracownikiem Höflego został, znany ze swej brutalności, Chri-
stian Wirth. Miał  on  „odpowiednie” kwalifikacje  i  doświadczenie,  gdyż 
wcześniej był organizatorem i dyrektorem zakładu uśmiercania chorych 
w Hartheim k. Linzu, a później w Hadamarze. Wirth początkowo został 
komendantem obozu w Bełżcu, następnie inspektorem wszystkich trzech 
obozów: Bełżca, Sobiboru, Treblinki.
Rozpoczęty  mord  Globocnik  nazwał  „Akcją  Reinhard”  (Aktion  lub 

Einsatz Reinhard(t)) na cześć byłego szefa policji i służby bezpieczeństwa 
SS-Obergruppenführera  Reinharda  Heydricha,  zmarłego  4(5)  czerwca 
1942 roku na skutek ran odniesionych w zamachu zorganizowanym na nie-
go w Pradze. Cały personel „Akcji Reinhard” liczył ok. 100 osób i był opła-
cany oraz zarządzany przez Biuro Kancelarii Führera NSDAP, tzw. Cen-
tralę T-4, od miejsca urzędowania, tj. Tiergartenstraße 4 w Berlinie.
Wiosną 1942 roku SS-Hauptsturmbannführer Hermann Höfle wysłał 

ekipę, składającą się z byłych uczestników akcji T-4, w celu znalezienia od-
powiedniego miejsca do budowy obozów śmierci. Wszystkie trzy: Bełżec, 
Sobibór i Treblinka, zostały zlokalizowane w miejscowościach nadbużań-
skich,  w  kompleksach  leśnych  na  wschodniej  granicy  Generalnej  Gu-
berni. Położenie takie dawało możność maskowania dokonywanej zbrodni, 
a przywożonym tam ludziom – wrażenie, iż istotnie znaleźli się w obozie 

4.  D. Pohl, Rola dystryktu lubelskiego w ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej, 
„Zeszyty Majdanka” 1997, t. XVIII, s. 15 – 19.
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przejściowym i po dezynfekcji wyjadą dalej na wschód, do pracy. Tereny, 
na których powstały obozy śmierci, były słabo zaludnione i położone sto-
sunkowo blisko Lublina, gdzie mieścił się sztab „Akcji Reinhard”. Z Lu-
blina 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, jej liczebność w końcu 1941 roku szaco-
wano na 2 284 000 w Generalnej Guberni, 3 441 000 na Ukrainie i Biało-
rusi oraz 446 000 w Okręgu Białystok5 . 
Treblinka leżała na styku dystryktu warszawskiego, lubelskiego i Okrę-

gu Białystok, przy dobrych połączeniach kolejowych z Warszawą, Białym-
stokiem i dystryktem radomskim. Istniała tu już bocznica kolejowa, prowa-
dząca do żwirowni, a cały teren patrolowały grupy strażników z Karnego 
Obozu Pracy, oddalonego zaledwie o 2 km od nowo powstającego obozu.
W Treblince od 1941 roku istniał oficjalnie powołany przez władze nie-

mieckie Karny Obóz Pracy. Taka sytuacja sprzyjała uśpieniu czujności de-
portowanych 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)6 .

1.1.  Wygląd obozu

Projektowaniem i budową obozu śmierci w Treblince zajęła się specjalna 
ekipa budowlana SS z Centralnego Zarządu Budowlanego SS i Policji w Lu-
blinie, kierowana przez SS-Obersturmführera Richarda Thomallę. Prace 
budowlane wykonywały  dwie  firmy  niemieckie  z  Legnicy  i Warszawy. 
Drutem kolczastym ogrodzono 17 ha gruntów położonych około 500 m od 
głównej  trasy kolejowej  i  szosy Małkinia – Kosów Lacki.  Założono  linię 
telefoniczną, zbudowano dogodną brukowaną drogę prowadzącą od szosy 
przez  las do obozu. W czerwcu 1942  roku ułożono nieduży boczny  tor, 
odchodzący od  istniejącego  już odcinka  linii kolejowej wiodącej do żwi-
rowni. Tor kończył się rampą kolejową. Materiały do budowy obozu przy-
wożono z Warszawy, Sokołowa Podlaskiego i Kosowa Lackiego. Okoliczne 

5.  J. Marszałek, System obozów śmierci w Generalnym Gubernatorstwie i jego funk-
cje (1942 – 1943), „Zeszyty Majdanka” 1996, t. XVII, s. 19.

6.  Patrz: dokumenty z 26 czerwca i 7 lipca 1942 r. zamieszczone w książce J. Gum-
kowskiego i A. Rutkowskiego: Treblinka, Warszawa 1962.
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gminy żydowskie zmuszano do dostarczania materiałów budowlanych i in-
stalacyjnych, a nawet całych kompletów zastaw stołowych dla personelu 
administracyjnego. Do prac wykorzystywano więźniów żydowskich, spro-
wadzonych w tym celu z pobliskich miasteczek, oraz więźniów Karnego 
Obozu Pracy. Oficjalnie obóz nosił nazwę SS-Sonderkommando Treblinka, 
potocznie określany był  jako Treblinka  II 7. Dnia 11  lipca 1942 roku za-
kończono prace budowlane, a komendant  tego obozu, doktor medycyny, 
SS-Untersturmführer Irmfried Eberl, był przygotowany do „ostatecznego 
rozwiązania kwestii żydowskiej”. Podobnie jak inni, on też zdobył odpo-
wiednie doświadczenie podczas akcji eutanazji osób psychicznie chorych.
Cały obóz otaczało podwójne ogrodzenie z drutu kolczastego, wysokie 

na 2,5 m, przeplatane zielonymi gałęziami, głównie sosnowymi, tak by nie 
można było zobaczyć, co dzieje się za nimi. W górne partie drutu ogrodze-
nia wtykano jeszcze gałęzie jałowca, by je podwyższyć i dodatkowo zama-
skować. Około 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 najstar-
szego  wiekiem  niemieckiego  członka  obsługi  obozu,  który  nadzorował 
jej budowę. Główne drogi były wybrukowane, pozostałe wysypane żwi-
rem. Tuż za bramą, po prawej stronie, znajdowała się wartownia, a naprze-
ciwko  niej  –  komendantura.  Od Kurt  Seidel  Straße  odchodziła  uliczka 
w kierunku wschodnim, prowadząca do koszar dla ukraińskich strażni-
ków. Pierwszy duży budynek od strony wschodniej był jadalnią połączoną 
z kuchnią i spiżarnią. Następne dwa, położone względem siebie równole-
gle, to baraki mieszkalne dla strażników, tzw. wachmanów. Dalej kolejne 
dwa baraki, również usytuowane równolegle względem siebie, pierwszy 
to barak mieszkalny, drugi zawierał pomieszczenia dla lekarza i fryzjera. 
Koszary zamieszkiwała kompania strażników licząca 80–120 osób. Kolej-
nym obiektem znajdującym się na obszarze koszar było zoo. Trzymano 
w nim zwierzęta leśne, m.in.: sarnę, 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 8.

7.  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.

8.  J. Wiernik, Rok w Treblince, Warszawa 1944, s. 20, pisownia skorygowana. 



1.1.  Wygląd obozu

15

SS-Untersturmführer  Kurt  Franz,  zastępca  komendanta,  zwany 
przez więźniów „Lalką”, w  swoim albumie  fotograficznym,  zatytułowa-
nym „Schöne Zeiten” („Piękne czasy”), na jednej stronie nakleił zrobione 
przez siebie zdjęcia w berlińskim zoo oraz te z Treblinki. Dla pamiętają-
cych o centrali na Tiergartenstraße 4 ma to symboliczną wymowę.
Obok  zoo  znajdowała  się  sortownia  kosztowności.  Tutaj  około 

10–12 osób,  tzw. Goldjuden,  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.
W sąsiedztwie komendantury, przy Kurt Seidel Straße, znajdował się 

budynek dla Niemców, w którym mieścił się schron, izolatka, gabinet den-
tystyczny i fryzjerski. 
Po drugiej stronie ulicy stał pokaźnych rozmiarów budynek z wieżą. 

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. Po przeciwnej stronie drogi znajdował się magazyn z tkani-
nami i piekarnia. Tutaj wypiekano wiedeńskie bułeczki dla drugiego ko-
mendanta – Stangla, Austriaka z pochodzenia. 
W tej części obozu stały baraki dla więźniów, określane gettem, obo-

zem  nr 1  lub  obozem  dolnym.  Niemcy  nazywali  go Wohnlager  –  obóz 
mieszkalny. W pomieszczeniach tych przebywało 700 – 800 więźniów. Wy-
łapywano ich z transportów i kierowano do wykonywania różnych prac. 
Rotacja  ich była duża. Baraki ustawiono w kształt podkowy. W  jednym 
z nich znajdowały się pomieszczenia mieszkalne dla kobiet żydowskich, 
których było tu 20 – 30. Szczytem do niego stał kolejny, w którym mieli 
swoje pomieszczenia  tzw. Goldjudeni oraz ślusarze. W następnym znaj-
dowali się pozostali więźniowie,  tzw. Arbeitsjuden (ci, którzy pracowali 
w różnych komandach roboczych) i Hofjuden (pełniący rolę „posługaczy”, 
sprzątali i dbali o kwatery Niemców). Okna były zakratowane, we wnętrzu 
nie było podłóg, tylko piasek. Po stronie południowej tego ostatniego ba-
raku, aż do latryny, rozciągał się plac apelowy. Obóz nr 1 ogrodzony był do-
datkowo drutem kolczastym. Obok baraków dla więźniów znajdowała się 
stajnia. Trzymano w niej konie, którymi opiekował się Willi Mentz, a ujeż-
dżał Kurt Franz, znający się na sztuce jeździeckiej. Miłośnikiem konnych 
przejażdżek był  także komendant Franz Stangl, który często  jeździł po 
obozie i wokół niego w białym hipicznym stroju, w żółtych rękawiczkach 
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z koziej skóry i ze szpicrutą, na której widniały inicjały „F. S.” wykonane 
ze złota pochodzącego z zębów zamordowanych tu ludzi.
Wszystkie  wymienione  dotychczas  budynki,  wraz  ze  stacją  benzy-

nową, garażem, w którym trzymano samochody, w tym także samochód 
pancerny, oraz skład węgla, stanowiły tzw. część administracyjno-miesz-
kalną.
Kolejna część obozu to tzw. strefa przyjęć, określana przez Niemców 

jako Auffanglager – obóz przejściowy. Składała się ona z rampy, rozbie-
ralni dla kobiet i dzieci, w której pracował również fryzjer, oraz tzw. kasy, 
czyli miejsca, gdzie składowano drogocenne rzeczy. Po przeciwnej stronie 
znajdowała się rozbieralnia dla mężczyzn. 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). Ścieżka ta była długa na 
50 – 60 m i szeroka na około 3 – 4 m. Ogrodzona z obu stron drutem kolcza-
stym, skręcała prawie pod kątem prostym. Kształt tej drogi nie był przy-
padkowy, „ułatwiał pracę” obsłudze. Na zakręcie można było wstrzymać 
napływ ludzi, gdy komory gazowe były już zapełnione. 
Przy rampie znajdował się dużych rozmiarów barak, w którym skła-

dano  posortowane  rzeczy  ofiar. Od  strony  rampy  i  torów magazyn  ten 
upodobniony był  do  stacji  kolejowej. Poza dużym napisem „Treblinka – 
Obermajdan” było tam okienko imitujące kasę biletową i namalowany na 
szczycie  zegar.  Strzałki  informacyjne  wskazywały  kierunek  rzekomej 
przesiadki do Białegostoku i Wołkowyska oraz drogę do łaźni. Przedłuże-
nie tego budynku stanowiły dwa mniejsze baraki, gdzie również składano 
posortowane rzeczy ofiar. Na niektórych planach wszystkie te trzy baraki 
tworzą jedną całość9 .
Ważnym obiektem w tej strefie był tzw. lazaret. Nie służył on do le-

czenia, lecz wręcz przeciwnie – do zabijania. Teren lazaretu ogrodzony był 
szczelnie drutem kolczastym. Naprzeciwko wejścia znajdowało się dodat-
kowe ogrodzenie z drutu kolczastego, wchodzący czuł się więc jak w ko-
rytarzu labiryntu. Wejście było tak pomyślane, by więzień nie mógł się 
cofnąć, a tym bardziej wybiec. Na terenie lazaretu stał drewniany budynek 
o wymiarach 30 m długości, 6 m szerokości i 2 m wysokości, który służył 

9.  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. 
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jako poczekalnia. Nad nim powiewała biała flaga z czerwonym krzyżem. Za 
nim znajdował się dół, w którym palono dokumenty ofiar, ich zdjęcia, dy-
plomy, przedmioty kultu religijnego. Nad ten płonący dół przyprowadzano 
również chorych, starców, inwalidów, dzieci bez opieki oraz tych, którzy 
mogliby opóźnić tempo „prac” mających na celu szybkie uśmiercanie. Sa-
dzano ich 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 zwra-
cał bacznie uwagę, by nie pobrudzić się rozpryskującymi mózgami ofiar. 
Za „prawidłowe” funkcjonowanie lazaretu i kierowanie tu ludzi odpowia-
dał SS-Unterscharführer August Miete, zwany „Aniołem Śmierci”. August 
Miete wraz z Willim Mentzem chodzili w białych fartuchach lekarskich, 
asystował im kapo, podobnie ubrany i z opaską czerwonego krzyża na ra-
mieniu10 .
Obok lazaretu znajdował się dół, w którym grzebano zwłoki zmarłych 

podczas transportu. W tej części mieściła się również latryna.
Podstawowe zadanie spełniał Totenlager – obóz śmierci, przez więź-

niów określany obozem nr 2 lub górnym (wyższym). Nazwa „obóz górny” 
wzięła się od ukształtowania terenu. Znajdował się on na niedużym wznie-
sieniu, w przeciwieństwie do położonego w dole obozu nr 1, tzw. dolnego 
(niższego). Najważniejszymi budynkami były tu komory gazowe. Na po-
czątku funkcjonowania obozu wybudowano trzy komory, określane później 
jako  stare.  Brak  dokładnych  informacji  na  ich  temat. Najprawdopodob-
niej wyglądały tak jak te w Bełżcu: barak – o wymiarach 4 m szerokości, 
8 m długości i 2 m wysokości – zbudowany z podwójnych ścian z desek, 
przestrzeń pomiędzy nimi wypełniał piasek, by budynek był hermetyczny. 
Ściany wewnętrzne baraku obite były papą, dodatkowo podłogi i ściany do 
wysokości 1 m – blachą ocynkowaną. Wszystkie drzwi zrobiono z grubych 
desek i zabezpieczono z zewnątrz ciężkimi drewnianymi sztabami, umiesz-
czonymi w żelaznych obejmach. Drzwi, uszczelnione gumą, otwierały się 
na zewnątrz. Obok komór gazowych znajdowało się pomieszczenie z silni-
kiem, najprawdopodobniej wymontowanym z rosyjskiego czołgu, i agrega-
tem prądotwórczym, który zaopatrywał obóz w energię elektryczną. Wylot 
rury spalinowej silnika połączony był podziemną siecią z trzema komo-
rami. Rury biegły wzdłuż komór, tuż pod podłogą, a ich odgałęzienia skie-
rowane były do góry i prowadziły na wysokości 1 m od podłogi do otworu 

10.  J. Wiernik, op. cit., s. 5; Z. Łukaszkiewicz, op. cit., s. 29; M. Burba, op. cit., s. 7.
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w wewnętrznej ścianie komory. Komory te otoczone były wysokim par-
kanem11. Śmierć następowała wskutek zatrucia tlenkiem węgla, który po-
wodował paraliż centralnych dróg oddechowych. Zwłoki wyciągane były 
przez otwierane z zewnątrz włazy na rampę. Tam ładowano je na wago-
niki, które jeździły po specjalnych wąskich torach. Po obróceniu wagonu 
wrzucano ciała do dołu i przyciągano wagonik po kolejne. Komory okazały 
się jednak nieszczelne, a wywożenie trupów wagonikami pochłaniało zbyt 
dużo czasu.
W ramach reorganizacji obozu, która miała miejsce w sierpniu i wrze-

śniu 1942 roku, wybudowano nowe komory gazowe. W tym celu do Treblin-
ki przybył Erwin Lambert, ekspert z T-4 od konstrukcji komór. Czerwoną 
cegłę na komory pozyskano, rozbierając w niedalekiej Małkini komin daw-
nej huty szkła12. Nowy budynek, posadowiony na betonowej podmurów-
ce, zbudowano z cegły i otynkowano. Prace nad jego budową trwały około 
sześciu  tygodni. Wykonywali  je więźniowie pod nadzorem wachmanów 
pochodzenia ukraińskiego. Trudno obecnie ustalić,  ile było komór gazo-
wych, przyjmuje się, że 8 do 10. Budynek stał szczytem do drogi śmierci 
(„der Schlauch”). Z tej strony znajdowały się niskie i masywne drzwi głów-
ne otwierające się na korytarz, który przebiegał przez środek budynku 
i dzielił go na dwie części. Po każdej ze stron znajdowało się 4 – 5 komór. 
Ze względów praktycznych częściej używano tych po lewej 13. Przyjmuje 
się, że wymiary komór wynosiły: 8 x 4 x 2 m. Z korytarza wiodły do nich 
pancerne drzwi, które prawdopodobnie pochodziły z sowieckich bunkrów 
z okolic Białegostoku. Podłoga, jak również ściany do wysokości 1 m wyło-
żone były terakotowymi kafelkami z Opoczna. Budynek upodobniony był 
do świątyni. Do głównych drzwi prowadziło pięć betonowych, szerokich 
stopni. Po bokach stały duże betonowe donice, w których czasami nawet 
trzymano kwiaty. Nad drzwiami widniała gwiazda Dawida. Po przeciw-
nej stronie drzwi wejściowych znajdowała się maszynownia wyposażona 
w dwa silniki Diesla. Trujące spaliny były doprowadzane górą, a wyloty rur 

11.  J. Wiernik, op. cit., s. 6; M. Tregenza, Christian Wirth a pierwsza faza „Akcji Re-
inhard”, „Zeszyty Majdanka”, t. XIV, s. 10.

12.  Kurt Franz zrobił z tej akcji 14 zdjęć, dokładnie dokumentując sposób pozyska-
nia cegły i obecność przy tym Lamberta.

13.  W. Grossman, Piekło Treblinki, Katowice 1945, s. 17; J. Rajgrodzki, Jedenaście 
miesięcy w obozie zagłady w Treblince, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 
1958, nr 25, s. 104.
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1.2.  Załoga

zakończono sitkami od pryszniców. Plany nowej instalacji gazowej opraco-
wał Lorenz Hackenholt z Bełżca, a nadzór nad nią powierzono Gustavowi 
Münzbergerowi14 .
Ciała pomordowanych początkowo grzebano, później palono na rusz-

tach. Konstrukcje  te zbudował wiosną 1943 roku przybyły do Treblinki 
specjalista od spraw kremacji, SS-Oberscharführer Herbert Floß, zwany 
„Nieskazitelnym”. W celu zatarcia śladów zbrodni wprowadzono metodę 
palenia zwłok przy użyciu benzyny i oleju dieslowego, a przemieszane z pia-
skiem prochy zakopywano. Ruszty wykonano z szyn kolejowych ułożonych 
na betonowych podstawach. Pięć lub sześć szyn leżało na trzech rzędach 
betonowych kolumienek o wysokości 70 cm. Cała konstrukcja miała dłu-
gość 20 –  30 m.
Na  terenie Totenlager  (obozu  śmierci)  stał  też ogrodzony barak dla 

więźniów, których wykorzystywano do grzebania i palenia zwłok. Było ich 
około 300. W baraku, o wymiarach 30 x 10 m, wydzielona była część dla 
kobiet, przebywało ich tam 12 – 15. Okna były zakratowane.
W tej części obozu znajdowało się kilka głębokich dołów na zwłoki, 

wykopanych  głównie  za  pomocą  koparek  (bagrów),  sprowadzonych  tu 
w końcu lipca 1942 roku. Wykopy miały do 8 – 10 m głębokości.

1.2.  Załoga

Obsługa  obozu  liczyła  zaledwie  25 –  30  osób. Byli  to  przeważnie  ludzie 
w wieku 30 –  40 lat, Niemcy i Austriacy. Wszyscy musieli podpisać doku-
ment o zachowaniu ścisłej tajemnicy państwowej. Na czele obozu stał ko-
mendant. Pierwszym był doktor medycyny Irmfried Eberl, który pełnił tę 
funkcję od chwili powstania obozu do sierpnia 1942 roku. 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. W Treblince pełnił swą funkcję do końca sierpnia 1943 roku. 
Potem  jego  obowiązki  przejął  Kurt  Franz.  Zajmował  się  zarządzaniem 
obozu do listopada 1943 roku, tj. do całkowitej  jego likwidacji. Pomagał 
mu w tym jego zastępca SS-Hauptscharführer Fritz Küttner, nazywany 

14.  M. Burba, op. cit., s. 8; Z. Łukaszkiewicz, op. cit., s. 10 – 11.



1.  Historia obozu zagłady w treblince. dotycHczasowy stan wiedzy

20

przez więźniów „Kiwa”, który wcześniej przeprowadzał selekcje więźniów 
przeznaczonych na śmierć, a także osobiście ich mordował 15 . 
Komendantowi  podlegali  kierownicy  poszczególnych  oddzia-

łów  –  pionów.  Pierwszym  był  szef  Totenlager,  odpowiedzialny  za  cały 
proces  uśmiercania,  SS-Scharführer  Arthur  Matthes  i  jego  zastępca 
SS-Scharführer Karl Pötzinger oraz SS-Unterscharführer Ludwig Emil. 
Za  komory  gazowe  odpowiadał  SS-Unterscharführer  Gustav Münzber-
ger oraz SS-Unterscharführer Alfred Löfler, za kremację zwłok – Herbert 
Floß. Nadzór nad komandem roboczym, tzw. grabarzami mieli Albert Rum 
oraz Otto Horn. W  tej  części obozu „pracował”  również Erwin Ganze. 
Drugie miejsce wśród kierowników oddziałów obozu  zajmował  kierow-
nik  administracyjny,  realizujący  zadania  kwatermistrzowskie. Do niego 
należały  sprawy  z  zakresu  zaopatrzenia  i  rachunkowości,  jemu  podpo-
rządkowano prowadzenie kartotek pieniędzy i kosztowności oraz odzieży. 
Funkcję tę pełnił Otto Stadie. Trzeci w hierarchii szefów był kierownik 
obozu więźniarskiego. Zajmował się on sprawami zakwaterowania i wyży-
wienia, 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 warsz-
tatów rzemieślniczych był SS-Unterscharführer Karl Schifner. Czwartą 
komórkę w zarządzie obozu stanowiło dowództwo straży obozowej, odpo-
wiedzialne za bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne obozu. Na czele 
straży  obozowej,  złożonej  głównie  z  Ukraińców,  stał  SS-Unterschar-
führer Willi Post.  Josef Hirtreiter sprawował nadzór nad rozbieralniami 
i tzw. placem dworcowym. Lazaretem zawiadywał SS-Scharführer August 
Miete,  wraz  ze  swym  „strzelcem” Willim Mentzem.  W  skład  obsługi 
wchodzili również SS-Unterscharführer Josef Herman, nadzorca budow-
lany, i SS-Unterscharführer Erwin Lambert, budowniczy nowych komór 
gazowych16 . 
Większość niemieckiej obsługi należała do SS, ale niektórzy byli funk-

cjonariuszami  policji.  Dla  ujednolicenia  przynależności  organizacyjnej 
sztab „Akcji Reinhard” przyjął  zasadę wcielenia wszystkich do SS  jako 
formacji elitarnej.

15.  J. Marszałek, op. cit., s. 17– 38.
16.  M. Tregenza, Christian Wirth: Inspekteur der SS-Sonderkommandos „Aktion 

Reinhard”, „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.
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1.3.  WięźnioWie

Strażnicy najczęściej byli pochodzenia ukraińskiego. Werbowano ich 
głównie spośród jeńców radzieckich, a ponowne szkolenie,  ideologiczne, 
przechodzili w obozie w Trawnikach koło Lublina. Oficjalnie  określano 
ich Trawnikimänner, a okoliczna ludność nazywała wachmanami lub czar-
nymi (ze względu na kolor mundurów). Byli uzbrojeni w karabiny i bagnety. 
Przeważnie byli to młodzi ludzie, w wieku 19 – 30 lat. Ich głównym zada-
niem było strzeżenie obozu. Uczestniczyli też w całym procesie zagłady. 
Wśród strażników zdarzały się przypadki dezercji.

1.3.  Więźniowie 

Na terenie całego obozu przebywało jednorazowo około 1 000 więźniów. 
Liczba  ta  zmieniała  się w  zależności  od  potrzeb  związanych  ze  spraw-
nym  funkcjonowaniem obozu. Rotacja wśród więźniów była duża. Cho-
rych 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 Tornungskom-
mando, specjalizujące się w kamuflażu ogrodzenia. Praca jego członków 
polegała na wycinaniu świeżych gałęzi sosnowych i wstawianiu ich w miej-
sce zeschniętych, tak by ogrodzenie zawsze było zielone. Kommando Rot, 
komando czerwone, którego nazwa wzięła się od koloru opasek, jakie przy-
dzieleni do niego więźniowie nosili na rękawach ubrania, zajmowało się sor-
towaniem rzeczy po zamordowanych. Była to najliczniejsza grupa. Składała 
się głównie z biednych Żydów warszawskich, przybyłych tu w pierwszych 
transportach. Kommando Blau, komando niebieskie, obsługiwało fikcyjny 
dworzec. Otwierali przychodzące tu wagony, wynosili bagaże i zmarłych 
podczas  transportu,  czyścili  i  dezynfekowali  wagony. Wśród  nich  było 
wielu uczniów szkół religijnych. Holzfällerkommando – komando drwali 
– zajmowało się pozyskiwaniem drewna na potrzeby obozu. Desinfektion-
skommando – komando dezynfekcyjne – trudniło się dezynfekcją groma-
dzonych ubrań oraz ściętych włosów kobiecych. Goldjudeni zajmowali się 
segregowaniem  i  szacowaniem kosztowności. Wśród więźniów była  też 
grupa rzemieślników różnych specjalności, 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 zajmowało się zbieraniem wszystkich 
butelek i garnków. Komando to składało się przeważnie z ludzi starszych, 
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głównie inteligentów. Po wykonaniu zleconej pracy wszystkich zamordo-
wano w lazarecie17 .
Ponadto działała orkiestra obozowa, składająca się z dziesięciu muzy-

ków, ubranych w specjalne stroje. Kierował nimi znany warszawski kapel-
mistrz Arthur Gold. Więźniowie na rozkaz komendanta musieli śpiewać 
hymn obozowy w drodze do lub z pracy oraz przy innych okazjach. Słowa 
hymnu napisał Kurt Franz. W wolnym tłumaczeniu:

Twardy krok i śmiałe spojrzenie, 
zawsze odważnie i wiernie 
patrząc w świat, 
maszerują kolumny do pracy, 
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  18.
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 
judaizmu19. W czasie takiego „przestoju” pozwalano nawet pisać więźniom 
listy, które potem palono.
Więźniowie wstawali  około  godziny  5,  jedli  śniadanie  złożone  z  su-

chego chleba i kawy lub chlebowej zupy (rozwodniony czerstwy chleb), po-
tem udawali się do pracy. Obiad spożywano w godzinach 12 – 13. W czasie 

17.  S. Willenberg, Bunt w Treblince, Warszawa 1991, s. 66 – 68. Istnieją dwie wer-
sje tej książki: jedna opublikowana w języku polskim przez wydawnictwo Res Publica 
i druga w angielskim: Revolt in Treblinka, wydana przez ŻIH w Warszawie w 1992 r. Ta 
ostatnia zawiera ciekawy materiał zdjęciowy, plan oraz szkice wykonane przez autora.

18.  S. Willenberg, Bunt w Treblince, s. 66 – 67.
19.  J. Wiernik, op. cit., s. 15, 18.
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gdy przychodziły do obozu transporty, więźniowie byli w miarę dobrze od-
żywieni, gdyż w ukryciu jedli produkty, które przywozili ze sobą depor-
towani tu ludzie. Gdy transporty nie nadchodziły, sytuacja zmieniała się 
radykalnie – wówczas cierpieli głód. Na kolację otrzymywali kawę i chleb, 
czasami z kawałkiem margaryny lub marmolady20 .
Za wszelkiego rodzaju przewinienia przewidziane były kary, najczę-

ściej stosowaną było przywiązywanie więźnia do drabiny prowadzącej na 
wieżę strażniczą  i bicie go biczami czy pałkami drewnianymi minimum 
25 razy. Często przywiązywano więźnia, pozbawiając go możliwości wyko-
nania jakiegokolwiek ruchu, i pozostawiano tak na wiele godzin.

1.4.  Transporty

Dnia 23 lipca 1942 roku w godzinach rannych przyjechał do obozu pierw-
szy  transport  Żydów  z  Warszawy,  przywożąc  7 400  osób.  Składał  się 
częściowo z pensjonariuszy punktów noclegowych dla uchodźców oraz od-
siadujących różne kary, przeważnie administracyjne, w areszcie central-
nym przy ul. Gęsiej 24 21 . 
Dzienny kontyngent, wyznaczony początkowo na 6 000 osób, szybko 

wzrastał. I tak: 24 lipca przywieziono do Treblinki 7 400 osób, 31 lipca – 
6 756, 6 sierpnia – 10 085, 7 sierpnia – 10 672, 8 września – 13 596. Tyl-
ko z warszawskiego getta, od końca lipca do połowy września 1942 roku 
w trakcie wielu akcji wysiedleńczych, według dokumentów Rady Żydow-
skiej, wywieziono do Treblinki 241 000 Żydów 22. Deportowano tu ludzi tak-
że z innych gett, m.in. z Białegostoku, Grodna, Kielc, Radomia, Łukowa, 
Włoszczowej, Sędziszowa, Szydłowca, Kozienic, Częstochowy, Łochowa. 
Byli to głównie polscy Żydzi z Generalnej Guberni, przywożeni w wago-
nach 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 ucieka-
jących, a rannych dobijali niemieccy żandarmi z posterunków w Kosowie 

20.  J. Rajgrodzki, op. cit., s. 110.
21.  F. Ząbecki, op. cit., s. 39; Likwidacja żydowskiej Warszawy. Raport wysłany przez 

zjednoczone podziemie organizacyjne getta 15 XI 1942 r. do rządu emigracyjnego w Londy-
nie, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1951, nr 1.

22.  M. Burba, op. cit., s. 5.
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Lackim i Bielanach, wysyłani celowo w okolice torów kolejowych23. W nocy 
nie kierowano transportów do obozu. Jeżeli taki transport nadszedł, ocze-
kiwał do rana na stacji kolejowej w Treblince24. Pociągi konwojowane były 
przez esesmanów lub żandarmów, a funkcje strażników pełnili Ukraińcy, 
Łotysze lub Litwini. Komendantem transportu zawsze był Niemiec. 
W innych warunkach docierali do obozu Żydzi z Zachodu. Transporto-

wano ich w wagonach osobowych. Mieli wykupione bilety, a odcinki tych 
biletów  kierownik  pociągu  oddawał  na  stacji w Treblince.  Były  one  li-
czone i odsyłane do Dyrekcji Kolei w Warszawie. Ludziom tym pozwalano 
zabrać duże ilości bagażu, w tym wszelkiego rodzaju materiałów i żyw-
ność. Pozwalano na to, by stworzyć wrażenie rzeczywistego przesiedlenia 
na Wschód do robót w przemyśle lub rolnictwie. Dopiero w Małkini za-
ostrzano rygor i zamykano przedziały na klucz. Na „stacji” w obozie sta-
rano się zapanować nad nimi taktem i spokojem. Po opuszczeniu przez nich 
wagonów jeden z esesmanów wygłaszał do zgromadzonych na placu ludzi 
przemówienie, informując, że znaleźli się w obozie przejściowym i dalej ru-
szą na Ukrainę. Utwierdzano ich w przekonaniu, iż po dezynfekcji, kąpieli 
i przebraniu się pojadą dalej do pracy. Pytającym o różne szczegóły udzie-
lano 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 któ-
rych zastosowano „zachodni wariant”, zdawali sobie sprawę, że znaleźli się 
w obozie śmierci. W swoich ubraniach zostawili kartki z nazwiskami i pie-
niędzmi dla znalazcy25 . 
W Treblince ginęli nie tylko Żydzi z Polski, ale również z Niemiec, Au-

strii, Bułgarii, Grecji, Jugosławii, Czech, Słowacji, Belgii i Francji. Koszty 
transportów ponosił Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy (RSHA), wo-
bec którego Kolej Rzeszy (Reichsbahn) stosowała taryfę specjalną, zre-
dukowaną aż do  jednej czwartej normalnych kosztów przewozu. Z kolei 
RSHA, jeżeli to było możliwe, kazała samym Żydom płacić za przejazd do 

23.  F. Ząbecki, op. cit., s. 43.
24.  ŻIH, Przeżycia zbiega z Treblinki, grudzień 1942, Archiwum Ringelbluma, R. II, 

syg. 295, s. 2.
25.  ŻIH, Zeznania zbiega z obozu śmierci, wrzesień 1942 r., Archiwum Ringelbluma, 

R. II, syg. 297, s. 5.
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obozów śmierci, w innym przypadku płaciła z nadzwyczajnego budżetu po-
licji bezpieczeństwa, przyznanego przez ministra finansów Rzeszy.

1.5.  Technika uśmiercania 

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 wszyst-
ko przebiegało zgodnie z jego planami. Cały sekret polegał na tym, by do 
ostatniej chwili trzymać ofiary w nieświadomości, a posłuszeństwo wymu-
sić zaskoczeniem, szybkością działania oraz brutalnością. Zauważył to do-
skonale jeden z więźniów, któremu udało się przeżyć, Szymon Goldberg:

Jeszcze z wagonów nie wysiedli, już był krzyk, wrzask, panika, a potem 
szło to jak maszyna, automatycznie 26. 
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  kierowa-
niem wagonów z ludźmi na bocznicę i odprowadzanie części wagonów do 
obozu27. Typowy transport zawierał do 60 wagonów, w tym co najmniej 
dwa wagony dla strażników. W towarowym wagonie umieszczano przecięt-
nie 80 – 120 osób. Cały transport na stacji kolejowej w Treblince dzielono 
na trzy części i każdą osobno dostarczano do obozu. Parowóz doczepiano 
na końcu, tak że pchał wagony przed sobą. Po dotarciu na rampę obozową 
parowóz odczepiano i wytaczano go poza druty ogrodzenia. Po wymordo-
waniu ludzi i oczyszczeniu wagonów parowóz zabierał je ponownie do stacji 
kolejowej w Treblince. Od 1 września 1942 roku zakazano zatrzymywa-
nia się tam pociągów osobowych i sprzedaży biletów. Miało to zarówno 
utrudnić ewentualną ucieczkę, jak i zachować w tajemnicy to, co działo się 
w Treblince. Na stację kolejową przybywał też osobiście komendant Franz 
Stangl lub jego zastępca Kurt Franz, przywożąc ze sobą zapas amunicji dla 
strażników. Od tego miejsca to oni już odpowiadali za transporty deporto-
wanych tu ludzi28 . 

26.  Relacja w posiadaniu Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu – IPN w Warszawie.

27.  Z. Łukaszkiewicz, op. cit., s. 24 – 25.
28.  F. Ząbecki, op. cit., s. 65 – 66.
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Franz lubił chodzić ze swoim psem Barym w okolice stacji kolejowej, 
wzdłuż torów lub obozu i wyszukiwać uciekinierów z transportów. Czę-
sto były to osoby ranne, które nie mogły szybko oddalić się z zagrożone-
go miejsca.
W początkowym okresie funkcjonowania obozu, jak też w trakcie nasi-

lenia akcji deportacyjnych, na torach stacji w Treblince dochodziło do prze-
stojów. Stały tam nieraz po 2 – 3 transporty w oczekiwaniu na podstawienie 
do obozu. Jeśli zabrakło miejsca, pociągi czasem przetaczano na sąsiednią 
stację – Wólkę Okrąglik, gdzie czekały na swoją kolej. Zdarzało się więc, 
że jednocześnie od strony wschodniej obozu – Wólka Okrąglik – i zachod-
niej – Treblinka – stały transporty z ludźmi. Po podstawieniu wagonów na 
rampę obozową rozpoczynał się właściwy cykl zagłady. 
Cała załoga SS nosiła w czasie służby pejcze. Wirth zalecił, by często 

używać ich tak: żeby ludzie podskakiwali. Fritz Küttner opracował swoją 
metodę. Uderzał pejczem z całej siły w twarz tak: aby głośno cmoknęło .
Przywiezieni  ludzie po wyjściu na rampę i „plac kolejowy” pozosta-

wiali  bagaż,  zabierając  ze  sobą dokumenty  i  rzeczy wartościowe. Przy-
byłym  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 niemających sił, 
inwalidów, chorych, starców i samotne dzieci, po czym kierowano ich do 
lazaretu, by nie opóźniali akcji uśmiercania. Zdrowych, w szybkim tempie, 
ciągle wrzeszcząc i bijąc, kierowano do rozbieralni. Tutaj przejmowało ich 
komando czerwone. Dzielono przybyłych według płci. Kobiety i dzieci uda-
wały się do rozbieralni na lewo, mężczyźni na prawo. Tutaj też, w zależ-
ności od potrzeb, dokonywano selekcji, wybierając odpowiednie osoby do 
pracy w obozie. Byli to zwykle ludzie młodzi, zdrowi, z potrzebnym w wa-
runkach  obozowych  zawodem. Wszystkim,  których  posyłano  do  komór 
gazowych,  rozdawano sznurki, by powiązali nimi zdjęte buty. Kobietom 
po wejściu do baraku obcinano włosy. Początkowo w tzw. kozie odbierano 
też wartościowe rzeczy, w późniejszym okresie, by zwiększyć tempo, do-
konywano tego na dworze, po wyjściu z baraku. Mężczyźni rozbierali się 
w  prawym  baraku,  później,  dla  przyspieszenia  przebiegu  akcji  zagłady, 
przed barakiem. Czas, jaki przeznaczył Wirth na wykonanie tych czynno-
ści, tj. od otwarcia wagonów do ustawienia więźniów na drodze prowadzą-
cej do komór, wynosił 15 – 20 minut. Faza ta była bowiem niebezpieczna dla 
obsługi, obawiano się oporu i ewentualnego buntu. Dlatego zarówno wszy-
scy esesmani,  jak  i ukraińscy strażnicy nie szczędzili  razów  i krzyków 
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swoim ofiarom. W końcu ludzie ci nadzy, ustawieni w szeregu w „schlau-
chu”, który ściskał  ich z obu stron drutem kolczastym, nie stanowili  już 
zagrożenia. Byli bowiem w psychicznym szoku, obojętni i zrezygnowani29 .
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 około 20 minut. Czasami proces ten przedłużano. Zwłoki zamordo-
wanych, wraz z krwią i ekskrementami, wyciągane były po pochyłej pod-
łodze komory przez włazy otwarte z zewnątrz. Poddawane były jeszcze 
oględzinom i, po wyrwaniu złotych zębów oraz wyjęciu ukrytych w otwo-
rach ciała przedmiotów wartościowych, trafiały do dołów. W późniejszym 
okresie transportowano je bezpośrednio na ruszty, za pomocą skórzanych 
rzemieni, pasów  lub na drewnianych noszach. Swąd palonych ciał wiatr 
roznosił na przestrzeni kilkunastu kilometrów od obozu. Wszystkie prace, 
od rozładunku transportu na rampie kolejowej aż do usunięcia z komór 
zwłok 5 000 – 6 000 ludzi, zajmowały dwie do trzech godzin. Jednocześnie 
w trakcie tego cyklu uśmiercania segregowano przywiezione tu rzeczy. Za-
trudniano nawet grupę krawców, którzy zajmowali się wyszukiwaniem za-
szytych w ubraniach kosztowności i pieniędzy.

1.6.  Palenie zwłok 

Kremację zwłok zaczęto przeprowadzać dopiero w lutym 1943 roku. We-
dług pomysłu Herberta Floßa skonstruowano ruszty 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 ruszty, tak by można było palić 
jednocześnie do 12 000 zwłok. Powstające chmury dymu były widoczne 
z odległości wielu kilometrów. Do końca lipca 1943 roku spalono na rusz-
tach ok. 700 000 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 był na ich usługi. Mieścił się w jednej 
z trzech starych drewnianych komór. Ukraińcy wychodząc na przepustki 
do okolicznych wsi, mocno skrapiali się różnego rodzaju perfumami30 .

29.  W. Grossman, op. cit., s. 15.
30.  J. Rajgrodzki, op. cit., s. 106.
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1.7.  Romowie

Romów (Cyganów) prześladowano na równi z Żydami. Początkowo przesie-
dlano ich do gett, skąd trafiali do Treblinki. Niezależnie od tej akcji, mor-
dowano ich w miejscach, gdzie napotkano tabory. Przykładem może być 
powiat Ostrów Mazowiecka, skąd tylko niewielką liczbę Romów przywie-
ziono do obozu śmierci. Na terenach leśnictwa Orło koło Małkini ukryło 
się około 300 osób. Na skutek denuncjacji Niemcy zorganizowali obławę, 
w wyniku której część ukrywających się zabili na miejscu, schwytanych 
wpędzili na pokrytą wówczas cienkim lodem rzekę Bug, lód załamał się 
i Romowie utonęli. Akcję tę przeprowadziła załoga Treblinki. W podobny 
sposób postąpiono z innymi Romami w okolicy, m.in.: w Zarębach Kościel-
nych, Nurze, Małkini, Broku i Wyszkowie31 . 
Wiadomo też o transportach Romów do obozu śmierci. Jankiel Wiernik 

wspomina o trzech 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 32.
Kolejny transport,  liczący kilkaset osób, przybył jako tabor konwojo-

wany przez zaledwie dwóch strażników. Zarówno Romowie, jak i ich straż-
nicy nie zdawali sobie sprawy z powagi sytuacji.

Wtem brama otwiera się i  wprowadzają około 100  Cyganów (był to 
już trzeci transport Cyganów) – około 200 mężczyzn33, 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 

31.  J. Ficowski, Cyganie na polskich drogach, Kraków – Wrocław 1985, s. 117 – 118, 
125 – 126.

32.  J. Wiernik, op. cit., s. 12. 
33.  Prawdopodobnie liczba mężczyzn wynosiła 20, patrz K. Bukowski, Holokaust 

Romów w niemieckich nazistowskich obozach w Treblince (w dokumentach Oddziałowej 
Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie). Zarys problemu, 
[w:] Treblinka – Historia i Pamięć, red. E. Kopówka, Siedlce 2015, s. 65.
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do obozu. Z  sarkastycznym uśmiechem przyjęto ich żądania. 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 34.
Franciszek Ząbecki, kolejarz na stacji w Treblince, widział, jak skiero-

wano z Małkini do obozu wagon z Romami pod eskortą czterech żandar-
mów35 .
Wiadomo, że Romów rozstrzeliwano obok Karnego Obozu Pracy. Obec-

nie obszar ten nosi nazwę Miejsca Straceń. Należy przyjąć, iż na terenie 
Treblinki zamordowano minimum 1 000 Romów, w tym i Romów pocho-
dzących z Niemiec, nazywanych Sinti36. Obecne badania określają liczbę 
zamordowanych Romów na około 2 000 37 .

1.8.  Powstanie 

Więźniowie  przebywający  w  obozie  zdawali  sobie  sprawę,  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 pięć osób, i w miarę możliwości gromadzili ostre na-
rzędzia,  drewniane  deski  i  kołki  potrzebne  do  sforsowania  ogrodzenia 
z drutów oraz benzynę do podpalenia zabudowań.
Na początku 1943 roku utworzyła się grupa określana jako „Komitet 

Organizacyjny”, która po wielu porażkach (epidemia tyfusu, niepowodze-
nie w zdobyciu broni metodą przekupienia wachmanów) przygotowała po-
wstanie. W przedsięwzięciu tym duży udział mieli Żydzi, którzy przeżyli 
powstanie w warszawskim getcie i zostali w kwietniu i maju przywiezieni 
do Treblinki, jak też i Żydzi pochodzący z Czech. Do „Komitetu Organiza-
cyjnego” w obozie nr 1 należało co najmniej dziewięć osób.
Działający prawdopodobnie od marca 1943 roku w obozie nr 2 „Komitet 

34.  J. Wiernik, op. cit., s. 19. 
35.  F. Ząbecki, op. cit., s. 43, 91.
36.  M. Burba, op. cit., s. 29.
37.  K. Bukowski, Tragedia Romów w Niemieckich Nazistowskich Obozach w Tre-

blince, Szczecinek 2014, s. 18.
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Organizacyjny” skupiał 10 – 12 osób. Grupa oporu w obozie górnym powsta-
ła niezależnie, w kwietniu 1943 roku przeniesiono do niego Blocha, który 
stanął na jej czele.
W lipcu 1943 roku 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, kiedy ustabilizował się stan osobowy więź-
niów. Plan powstania zakładał kradzież broni i amunicji z wartowni, podpa-
lenie 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 około 400 wracali na 
platformach kolejowych z pracy na stacji kolejowej w Małkini i przejeżdżali 
obok Obozu Zagłady około godziny 16.
Powstanie wybuchło 2 sierpnia 1943 roku po południu. Było bardzo go-

rąco i po obiedzie najprawdopodobniej Kurt Franz zabrał grupę strażników 
nad Bug, by się wykąpać. W komendanturze przebywał Stangl wraz ze 
swoim kolegą, który stacjonował w pobliskim Kosowie Lackim. Przed go-
dziną 16 z wartowni, dzięki dorobionemu kluczowi, wyniesiono broń, amu-
nicję  i granaty. Rozpoczęła się chaotyczna strzelanina, podpalono część 
zabudowań, wysadzono w powietrze zbiornik z benzyną. Nie powiodło się 
natomiast zniszczenie komór gazowych i nie przerwano linii telefonicznej. 
Najsilniejszy 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 zało-
dze obozu pospieszyły oddziały z Małkini, Sokołowa Podlaskiego, Kosowa 
Lackiego, Ostrowi Mazowieckiej. W sumie były to setki funkcjonariuszy, 
którzy ścigali uciekających Żydów. Wystawiono również specjalne poste-
runki,  uzbrojone w karabiny maszynowe,  nad  rzeką Bug, w miejscach, 
gdzie poziom wody był niski i umożliwiał przejście. Wezwano też straża-
ków z Małkini, by ugasili ogień, który ogarnął cały obóz38 .
W  dniu  powstania  w  obozie  przebywało  840  więźniów,  około  100 

nie wzięło w ogóle udziału w akcji, byli to już psychicznie zmęczeni i zre-
zygnowani ludzie. Przyjmuje się, że jedynie około 200 osobom udało się 

38.  J. Wiernik, op. cit., s. 23.
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wydostać z obozu i ujść obławie. Z tej  liczby końca wojny dożyło ponad 
100 osób.
Nie ma pewnych danych dotyczących strat wśród esesmanów i Ukra-

ińców. Relacje na ten temat są sprzeczne. Najprawdopodobniej wśród ofiar 
śmiertelnych nie było Niemców.
Powstanie w Treblince  odbiło  się  głośnym  echem.  Prasa  konspira-

cyjna  szeroko  komentowała  to  wydarzenie,  m.in.  „Informacja  bieżąca” 
nr 32(105) z 18 sierpnia 1943 roku39 .

1.9.  Likwidacja obozu

W połowie lub pod koniec sierpnia 1943 roku Kurt Franz przejął kierow-
nictwo obozu. Stangl wyjechał do Triestu. W tym czasie na rampę obozową 
przybyło kilka transportów z getta białostockiego. Deportowanych zagazo-
wano w nienaruszonych podczas powstania komorach. Transporty, które 
przyjmowano na rampie, liczyły wówczas tylko po 10 wagonów. Ostatnie 
przybyły w dniach 19 – 23 sierpnia 1943 roku. Byli w nich Żydzi z Białego-
stoku40 .
Rozwiązanie poważnie zniszczonego obozu i całkowite zrównanie go 

z ziemią przeciągnęło się do 17 listopada 1943 roku. Wtedy to zastrzelono 
25 – 30 więźniów z ostatniego komanda – Restkommando, którzy miesz-
kali w dwóch wagonach kolejowych. Teren, gdzie zakopano prochy ludzkie, 
zaorano i zasiano łubinem. Wybudowano dom, w którym osadzono ukra-
ińską rodzinę z zadaniem ochrony terenu, który teraz przypominał gospo-
darstwo rolne.
Dnia 4 października 1943 roku, pod koniec „Akcji Reinhard”, na kon-

ferencji SS-Gruppenführerów w Poznaniu Himmler stwierdził:
Możemy powiedzieć, że spełniliśmy najtrudniejsze zadanie z miłości do 

naszego narodu. Nie ponieśliśmy uszczerbku w naszych wnętrzach, duszach, 
charakterach41.

39.  K. Marczewska, W. Ważniewski, Treblinka w świetle akt Delegatury Rządu RP 
na Kraj, [w:] „Biuletyn GKBZH w Polsce” 1968, t. XIX, s. 134, 156. W sierpniu 2018 r. 
ukazała się książka Michała Wójcika, Treblinka 43. Bunt w fabryce śmierci .

40.  F. Ząbecki, op. cit., s. 95, 97 – 98; M. Burba, op. cit., s. 21; K. Stoll, Deportacje Ży-
dów z okręgu Białystok do obozu zagłady w Treblince, [w:] Co wiemy o Treblince? Stan ba-
dań, red. E. Kopówka, Siedlce 2013, s. 138.

41.  M. Burba, op. cit., s. 25.
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Uszczerbku nie poniósł również Franz Stangl, „najlepszy komendant 
obozu”  z ekipy Globocnika. Po wojnie bez większych problemów wiódł 
spokojne życie. Aresztowano go dopiero 28 lutego 1967 roku w Sao Paulo 
w Brazylii.

1.10.  Liczba ofiar

Po zakończeniu wojny rozpoczął się proces określania liczby ludzkich ist-
nień, które pochłonęła Treblinka. Wasilij Grossman w swoim reportażu 
pt. „Piekło Treblinki”, wydanym w 1945 roku, pisze o 3 000 000. Ta wyol-
brzymiona liczba pomordowanych była zgodna z ówczesnymi tendencjami 
do maksymalnego obciążania niemieckiego nazizmu ogromnymi  zbrod-
niami, których rozmiar miały wyrażać wielkie liczby. Badania podjęte już 
w latach 1945 – 1946 przez Główną Komisję Badania Zbrodni Niemieckich 
w Polsce urealniły rozmiary strat ludzkich. Zdzisław Łukaszkiewicz, au-
tor książki „Obóz zagłady w Treblince”, który prowadził pierwsze badania 
naukowe na terenie obozów w Treblince, określił liczbę ofiar na 780 000, 
według jego obliczeń przybyło 156 transportów po 5 000 osób. W proce-
sie Kurta Franza Sąd Przysięgły w Düsseldorfie w 1965  roku  określił 
straty na 700 000. W drugim procesie w 1970 roku przeciwko Franzowi 
Stanglowi, ekspert-biegły, berliński historyk dr Wolfgang Scheffer wyli-
czył straty na 900 000. Inni historycy zajmujący się tym problemem podają 
liczby od 700 000 do 900 000. Jedynie Ryszard Czarkowski odbiega swym 
szacunkiem od przedstawionych tutaj, gdyż podaje 1 582 000 42 .
Na tablicy  informacyjnej przed wejściem na teren byłego Obozu Za-

głady w Treblince widnieje liczba 800 000. Należy ją przyjąć jako podstawę. 
Ginęli głównie polscy Żydzi z transportów z getta warszawskiego i innych 
gett dystryktów: warszawskiego, radomskiego, lubelskiego i okręgu biało-
stockiego oraz z Czech (głównie z Terezina), Niemiec, Austrii, Macedonii, 
Grecji, Bułgarii. Mordowano tu również Romów. Określenie liczby zamor-
dowanych opiera się głównie na dokumentach Kolei Rzeszy, wykradzio-
nych przez polskiego kolejarza Franciszka Ząbeckiego i na różnego rodzaju 
obliczeniach ludności z gett okupowanej Polski.
W Treblince na początku sierpnia 1942 roku, wraz z dziećmi z siero-

cińca oraz personelem, zginął Janusz Korczak.

42.  R. Czarkowski, Cieniom Treblinki, Warszawa 1989, s. 202.
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Rozdział 2.

STACJA KOLEJOWA TREBLINKA 
MIĘDZY ŻYCIEM A ŚMIERCIĄ

Badając historie obozów związanych z „Akcją Reinhard”, można znaleźć 
wiele opracowań, które w sposób pełny opisują cały proces zagłady w kon-
kretnych ośrodkach. W przypadku obozu w Treblince nie wolno pominąć 
jednego  z  etapów –  stacji  kolejowej. To miejsce odgrywało  istotną  rolę 
w całym procesie eksterminacji. 
Podróż z Umschlagplatz43 w Warszawie na stację w Treblince trwała 

od dwunastu godzin do dwóch dni. Czasami transporty opuszczające ram-
pę kolejową przy ulicy Stawki były dzielone jeszcze przed opuszczeniem 
Warszawy 44:

Transport składał się z 30 wagonów. U nas w wagonie było 50 osób. Wa-
gony były okratowane drutem. Konwojowali nas Łotysze i Ukraińcy. Niem-
ców nie zauważyłem. Na Pradze odczepiono od naszego transportu kilka 
wagonów i skierowano w innym kierunku 45.
W koszmarnych warunkach uwięzieni w wagonach docierali w pierw-

szej kolejności do Małkini  (patrz rysunek 1). Układ  torów nie pozwalał 
kierować transportów jadących przez Sokołów Podlaski bezpośrednio na 
bocznicę prowadzącą do obozu. Pociąg musiał najpierw dotrzeć do Małki-
ni, dalej wtaczany był na tor prowadzący do stacji Treblinka i kierowany 
na bocznicę. 
Postoje na stacjach wykorzystywane były przez konwojentów ukraiń-

skich i łotewskich do rabowania osób przewożonych w wagonach:

43.  Nieistniejąca rampa kolejowa przy ulicy Stawki 4/6 w Warszawie była wykorzy-
stywana w latach 1942 – 1943 jako miejsce koncentracji Żydów z warszawskiego getta 
przed wywiezieniem ich do obozu zagłady.

44.  Prawdopodobnie na stacji Warszawa Wschodnia.
45.  Relacja Abrahama Lindwassera, transport wyruszył do Treblinki 28 sierpnia 

1942 roku, sygn. 301/4251, ŻIH.



34

2.  Stacja kolejowa treblinka. Między życieM a śMiercią

Pod Małkinią weszli do nas Ukraińcy, do wagonów i zabrali złoto i bi-
żuterię. Tego samego dnia około czwartej sprowadzono nas do Treblinki46.
Od 1 września 1942 roku Generalna Dyrekcja Kolei Wschodnich, pi-

smem z 27 sierpnia 1942, zamknęła stację kolejową Treblinka dla ruchu 
pasażerskiego47. Data pisma nie wydaje się być przypadkowa: 27 sierp-
nia 1942 roku to dzień po tym, jak Odilo Globocnik, Christian Wirth i Jo-
sef Oberhauser przeprowadzili wizytację w obozie w Treblince. Z relacji 
świadków można wnioskować, że to co tam zastali przeszło ich oczekiwa-
nia. Pierwsze oznaki całkowitego chaosu związanego z funkcjonowaniem 
„tajnego” Obozu Zagłady funkcjonariusze SS zauważyli prawdopodobnie 
już na stacji kolejowej. Ich spostrzeżenia mogły być zbliżone do opisu sy-
tuacji zastanej na stacji w Treblince, który podaje Stangl48:

Gdy zostało piętnaście czy dwadzieścia minut jazdy do Treblinki, zaczęli-
śmy natykać się na zwłoki leżące obok torów, najpierw dwie – trzy sztuki, po-
tem więcej, a kiedy w końcu dojechaliśmy do stacji kolejowej, leżały ich chyba 
setki – leżały tak przez wiele dni, w upale. Na stacji stał pociąg pełen Żydów, 

46.  Relacja Abrahama Lindwassera, sygn. 301/4251, ŻIH.
47.  J.  Gumkowski,  Sz.  Datner,  K.  Leszczyński, Eksterminacja ludności w  Pol-

sce w czasie okupacji niemieckiej, 1939 – 1945, Wydawnictwo Zachodnie, Poznań 1962; 
patrz załącznik C/3.

48.  G. Sereny, W stronę ciemności, Wydawnictwo Cyklady, Warszawa 2002, s. 135.

Rysunek 1.  Rozkład  numer  548  datowany na  3  sierpnia  1942  r.,  nadesłany  przez 
Generalną Dyrekcję Kolei Wschodnich (niem. Generaldirektion der Ostbahn). Z doku-
mentu wynika, że 6 września planowane jest uruchomienie jednego pociągu prze-
siedleńców z Warszawy Gdańskiej do Treblinki (przez Marki, Tłuszcz i Małkinię) 
składającego się z 58 wagonów towarowych i 2 osobowych [źródło: IPN GK 196/70]
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niektórzy już martwi, a niektórzy jeszcze przy życiu [ … ], wyglądało na to, że 
pociąg też stał tam przez wiele dni.
Bezpośrednim skutkiem tej wizytacji było odwołanie dotychczasowego 

komendanta Obozu Treblinka  II,  Irmfrieda Eberla. Najwyraźniej  zarzą-
dzanie obozem wymagało szeregu zdecydowanych zmian. Począwszy od 
organizacji pracy, poprzez zmianę schematu działania, a także uniknięcia 
rozpowszechniania informacji na temat tego co odbywało się w Treblince 
na szeroką skalę. Zamknięcie stacji dla ruchu pasażerskiego umożliwiło 
Niemcom ukrycie drastycznych scen, jakie miały tam miejsce.
Czy to co działo się na stacji kolejowej rzeczywiście wymagało ukry-

cia? Przeanalizowane zostały dostępne relacje opisujące wydarzenia, które 
miały tam miejsce.
Transporty składały się przeważnie z 50 – 60 krytych wagonów. Na wa-

gonach kredą zapisywana była liczba przewożonych osób (od 100 do 160)49 . 

49.  OKŚZpNP w Szczecinie, sygn. S 9/13/Zn, Tłumaczenie protokołu przesłuchania 
w charakterze świadka Lucjana P. sporządzony przez majora A Karpowa, prawdopodob-
nie z sierpnia 1944 r., t. III, k. 544 – 545; OKŚZpNP w Szczecinie, sygn. S 9/13/Zn, Odpis 
protokołu przesłuchania w charakterze świadka Józefa P. z dnia 18 października 1945 r., 

Rysunek 2.  Stacja kolejowa w Małkini Górnej. Zdjęcie wykonane prawdopodobnie 
w lutym 1942 r. [źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe – 2-7493a]
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Różne liczby zapisane na poszczególnych wagonach prawdopodobnie mogły 
być związane z różnymi typami wagonów wykorzystywanych w transpor-
tach. Standardowy wagon typu II d8 miał około 19 m2 powierzchni ładow-
nej50. Sposób przewozu ludzi był okrutny. Ścisk, fatalne warunki sanitarne 
oraz często towarzyszące im pragnienie i głód powodowały, że duża cześć 
podróżujących umierała w drodze: 

Zapakowano nas do wagonu ciężarowego 150 – 170 51. Podróż trwała 
cztery doby. Przez cały czas nie dostawialiśmy nic do jedzenia ani do picia. 
Kiedy ktoś mdlał lub umierał kładziono go na podłodze i stawano na nim52.
Ostatni wagon w  składzie mógł  być wyposażony w  karabin maszy-

nowy53, wykorzystywany do strzelania do osób, które podczas drogi pró-
bowały uciekać: 

W naszym wagonie znajdował się jeden ślusarz, który miał ze sobą tro-
chę narzędzi i udało mu się otworzyć drzwi wagonu. Przez te drzwi wysko-
czyło kilkanaście osób, między nimi i ja. Strzelano za mną, ale nie zostałam 
raniona54.
Znana jest dokładna procedura przybycia takiego transportu na stację 

Treblinka.
Pociąg taki był zapowiadany telefonicznie z Siedlec lub z Małkini, zależ-

nie od kierunku, z którego przychodził. Zapowiadanie to odbywało się przy 
pomocy szyfru, którego polska obsługa nie znała, ale było wiadomo już, że gdy 
zapowiadają transport przy pomocy szyfru, chodzi o transport Żydów. Nor-
malnie transporty towarowe oparte były na listach przewozowych i odnotowa-
ne w księgach stacyjnych. Transporty Żydów przychodziły bez żadnych listów 
przewozowych i nie wolno było prowadzić żadnych zapisów w księgach sta-
cyjnych. Do ekspediowania transportów od stacji na rampę obozu na stacji 

t. III, k. 549 – 550; OKŚZpNP w Szczecinie, sygn. S 9/13/Zn, Odpis protokołu przesłucha-
nia w charakterze świadka Wacława W. z dnia 18 października 1945 r., t. III, k. 551, verte; 
OKŚZpNP w Szczecinie, sygn. S 9/13/Zn, Odpis protokołu przesłuchania w charakterze 
świadka Mariana Ł. z dnia 16 listopada 1945 r., t. III, k. 554 – 555; OKŚZpNP w Szcze-
cinie,  sygn. S 9/13/Zn, Odpis protokołu przesłuchania w charakterze  świadka Stani-
sława B. z dnia 21 listopada 1945 r., t. III, k. 558 – 559.

50.  Długość ze zderzakami: 9,3 m.
51.  Nie udało się ustalić jaki to był typ wagonu.
52.  Relacja Grabel Chaim, sygn. 301/228, ŻIH.
53.  OKŚZpNP w Szczecinie, sygn., S 9/13/Zn, Protokół przesłuchania w charakte-

rze świadka Władysława G. z dnia 28 stycznia 1965 r., t. IV, k. 660 – 661 verte.
54.  Relacja Ity Radoszyńskiej, IPN GK 196/69, s. 130 – 131.
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Treblinka pracowało dwóch specjalnych pracowników Niemców, których za-
daniem było odprowadzić transporty do obozu55. 
Cały transport zatrzymywał się na stacji w Treblince. Nadzór kolejowy 

nad nim obejmowali wtedy niemieccy kolejarze, specjalnie w tym celu za-
trudnieni na stacji Małkinia. Transport dzielono przeważnie na trzy części, 
które stopniowo były wpychane przez parowóz przetokowy na bocznicę 
prowadzącą do obozu56. Podział transportu głównego był niezbędny, gdyż 
na rampie przy Obozie Zagłady mieściło się tylko 20 wagonów. Do tocze-
nia wagonów wykorzystywano parowóz przetokowy typu TP2, który był 
przydzielany codziennie przez parowozownię w Małkini. Prace transpor-
towe zlecane były przez władze obu obozów57 .
Znana  jest  tylko  jedna relacja, z której wiemy, że pewne transporty 

kończyły swój bieg już w Małkini, a przyszłe ofiary prowadzone były do 
obozu pieszo. Prawdopodobnie takie rozwiązanie spowodowane było bra-
kiem możliwości zatrzymywania się pociągów na stacji w Treblince, na 
której znajdowały się już inne transporty, czekające na wjazd do obozu:

W sobotę rano przyjechaliśmy do Małkini. Z Małkini zaprowadzono nas 
pieszo do Treblinki. Wiele kobiet i dzieci nie mogło już chodzić 58.
O problemach z pojemnością stacji wiemy też z innych relacji. Z po-

wodu braku wolnych bocznic na stacji w Treblince, pociągi miały wymu-
szone postoje na małych stacjach np. w Wólce Okrąglik59 .
Pozostałych wagonów, wraz z parowozem czekających na wtoczenie na 

bocznicę prowadzącą do obozu, pilnowali żandarmi niemieccy, ukraińscy 
i litewscy. O koszmarnych warunkach transportu można usłyszeć w wy-
wiadzie Claude’a Lanzmanna z mieszkańcem Treblinki w filmie „Shoah”:

Czasami były słabe wagony, deski były oderwane, trupy leżały, a oni na 
nich siedzieli bo tam nie było miejsca.

55.  OKŚZpNP w Szczecinie, sygn. S 9/13/Zn, Odpis protokołu przesłuchania w cha-
rakterze świadka Józefa K. z dnia 16 października 1945 r., t. III, k. 547 – 548 verte. Do-
kumenty opisujące transporty kolejowe zabezpieczył Franciszek Ząbecki. Przykładowe 
dokumenty dodano do niniejszej publikacji jako Załącznik C.

56.  OKŚZpNP w Szczecinie, sygn. S 9/13/Zn, Odpis protokołu przesłuchania w cha-
rakterze świadka Józefa P. z dnia 18 października 1945 r., t. III, k. 549 – 550.

57.  OKŚZpNP w Szczecinie, sygn., S 9/13/Zn, Protokół przesłuchania w charakte-
rze świadka Władysława G. z dnia 28 stycznia 1965 r., t. IV, k. 660 – 661 verte.

58.  Relacja Bernan Minia, podróż do Treblinki rozpoczęła się w nocy z 5 na 6 lutego 
1943 roku, sygn. 301/2954, ŻIH.

59.  Relacja Kazimiery Jabłońskiej, z d. Matczuk.
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Nagły postój pociągu mógł powodować, że część podróżujących próbo-
wała się wydostać. Wyważano drzwi, zrywano drut kolczasty zapleciony 
w małych otworach „wentylacyjnych”. Wszelkie próby ucieczki elimino-
wane były przez strażników. Szczególną brutalnością odznaczali się straż-
nicy ukraińscy.

Rysunek 3.  Kryty wagon typu II d8. Popularny wagon towarowy używany w okresie 
międzywojennym o ładowności 15 000 kg i nośności 15 750 kg. Wagony takie mogły być 
wykorzystywane do przewożenia ludzi do obozów zagłady, w tym również do Treblinki 
[fot. N. Zalewska]
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Obsługa pociągów składała się z Niemców i Ukraińców, którzy zabijali 
bardzo wiele osób z transportów za wszelkie usiłowanie wydostania się z wa-
gonu. Po odejściu transportu na stacji leżało wiele trupów 60.
Mieszkańcy Treblinki podają, że ze wsi nie było widać wagonów, a je-

dynie można  było  dostrzec  kłęby  dymu wydobywające  się  z  parowozu. 
Bocznicę od wsi oddzielał bowiem wał ziemny. Jednak z drogi widoku na 
stację kolejową i bocznicę nic już nie zasłaniało. Henryk Ślebzak 61 i miesz-
kańcy Treblinki 62 podają, że podczas oczekiwania transportu na wtocze-
nie do Obozu Zagłady zabijano od 40 do 60 osób. Ciała zamordowanych na 
stacji były wożone furmankami do wykopanych dołów. Miejsce pochówku 
zostało wyznaczone przez sołtysa Treblinki . Ślady zbrodni należało jak naj-
szybciej ukryć:

Sołtys nakazał chowanie zwłok. U nas tam była kiedyś taka górka, taki 
nieużytek to tam wszystko chowane było63.
Ciała były chowane w ubraniach. Nie są znane losy ani dokładna lo-

kalizacja tego cmentarzyska64. Z innej relacji dowiadujemy się, że zamor-
dowani na  stacji kolejowej byli  transportowani do Obozu Zagłady  i  tam 
prawdopodobnie grzebani:

W czasie jazdy pociągu do stacji Treblinka ofiary usiłowały uciekać z wa-
gonów, przy czym załoga transportów, złożona z Ukraińców i Litwinów zabi-
jała bardzo wiele osób. Na stacji w Treblince bardzo często było tyle trupów, 
że ładowano je na platformy i wywożono do obozów 65.
Znane są również relacje mówiące o tym, że oczekujący w wagonach 

podnosili hałas. Było słychać krzyki, płacze i modlitwy. Pilnujący transpor-
tów uciszali przyszłe ofiary, uderzając pięścią w ściany wagonów. Gdy ta-
kie metody nie skutkowały, strzelano:

Odszedł 10 metrów i dał 5 czy 6 strzałów w wagon. To mało tam… to 
krew… to krew ciurkiem płynęła 66.
Rozkazy, otrzymane przez obstawę pilnującą wagony, wydają się jasne: 

60.  OKŚZpNP  w  Szczecinie,  sygn.  S  9/13/Zn,  Odpis  protokołu  przesłuchania 
w charakterze świadka Józefa P. z dnia 18 października 1945 r., t. III, k. 549 – 550.

61.  RG-50.488*0028, USHMM.
62.  Wywiad z J. Skarżyńskim i E. Wójcikiem, RG-50.488*0007, USHMM.
63 . Ibid .
64.  Podobną relację przekazał Jerzy Skarżyński. RG-50.488*0007, USHMM.
65.  OKŚZpNP w Szczecinie, sygn. S 9/13/Zn, Odpis protokołu przesłuchania w cha-

rakterze świadka Stanisława B. z dnia 21 listopada 1945 r., t. III, k. 558 – 559.
66 . Shoah, reż. C. Lanzmann, New Yorker Films, 1985.
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za wszelką cenę cały proces związany z transportem należało utrzymy-
wać w tajemnicy.
Droga od stacji kolejowej do obozu wynosiła około 4,5 km. Procedura 

była ściśle określona. Niemiecka obsługa parowozu67 nie wjeżdżała na te-
ren obozu. Po wepchnięciu transportu przez bramę68 cofali parowóz i póź-
niej, na dany znak, podjeżdżali po puste wagony. Za bramę miały wstęp 
wyłącznie osoby uprawnione. Transport ze stacji do obozu oraz droga po-
wrotna z pustymi wagonami trwały zazwyczaj pół godziny69. W kolejnej re-
lacji mamy potwierdzenie, że tak to faktycznie wyglądało:

Wyładowanie tych wagonów trwało od pół godziny do trzech godzin. Wy-
jeżdżając z pustymi wagonami musieliśmy jechać bardzo wolno, gdyż obok 
bramy po jednej i drugiej stronie tych wagonów stało dwóch SS-manów i wi-
dząc jakąś osobę ukrytą pod spodem wagonu chcącą w ten sposób opuścić 
obóz, strzelali do tej osoby, nie wyciągając jej. Po drodze taka osoba wypadała 
i gdy jechaliśmy z powrotem to leżała na torach70.
Następnie cały proces powtarzano, aż wszystkie wagony z głównego 

składu dotarły na rampę obozową. W późniejszym okresie, dla przyspie-
szenia wyładowywania wagonów i odprowadzania pustych, pozostawiano 
parowóz na rampie przy wagonach71. Na teren obozu nie wpuszczano ni-
kogo postronnego. Nawet wspomagająca niemiecka obsługa transportu nie 
miała swobodnego wstępu. Obóz oddzielony był od rampy wysokim ogro-
dzeniem z drutu kolczastego, gęsto przetykanego gałęziami.
Wiemy też, że aby uśpić czujność przyszłych ofiar, zmieniono wygląd 

rampy. W pierwszej fazie upozorowano tam stację z napisami „Richtung 
nach Bialystok und Volkowysk” 72. W późniejszym czasie zbudowano fik-
cyjny dworzec kolejowy z zegarem i rozmaitymi napisami: „Kasa biletowa”, 

67.  Z zeznań świadków wiemy, że obsługa parowozu składała się również z pol-
skich kolejarzy.

68.  Według Jakuba Krzepickiego brama zbudowana była z drewnianych łat prze-
platanych drutem kolczastym. Archiwum Ringelbluma: Konspiracyjne Archiwum Getta 
Warszawy, tom 13. Ostatnim etapem przesiedlenia jest śmierć: Pomiechówek, Chełmno nad 
Nerem, Treblinka, s. 161.

69.  OKŚZpNP w Szczecinie, sygn. S 9/13/Zn, Odpis protokołu przesłuchania w cha-
rakterze świadka Józefa K. z dnia 16 października 1945 r., t. III, k. 547 – 548 verte.

70.  OKŚZpNP w Szczecinie, sygn., S 9/13/Zn, Protokół przesłuchania w charakte-
rze świadka Władysława G. z dnia 28 stycznia 1965 r., t. IV, k. 660 – 661 verte.

71.  OKŚZpNP w Szczecinie, sygn. S 9/13/Zn, Odpis protokołu przesłuchania w cha-
rakterze świadka Stanisława B. z dnia 21 listopada 1945 r., t. III, k. 558 – 559.

72 . Ibid., k. 558 – 559.
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„Poczekalnia I i II klasy”, „Ekspedycja Towarowa”73, tak aby przywiezione 
osoby nadal byłe nieświadomie tego, co je czekało już za moment.
Przytoczone relacje oraz materiały archiwalne w postaci map i zdjęć 

lotniczych pozwalają odtworzyć plan bocznic, na których oczekiwały trans-
porty kierowane do Obozu Zagłady Treblinka II.
Analizowane  bocznice  kolejowe,  jak  i  cała  stacja  Treblinka,  zosta-

ły wycofane z  ruchu pasażerskiego w 1994  roku. Od 2004  linia kolejo-
wa  numer  34  na  trasie  Sokołów Podlaski – Małkinia  została  całkowicie 
zamknięta. Tory rozebrano, a pozostałe jeszcze dawne budynki stacyjne 
zaadaptowano na domy mieszkalne. Odtworzenie bocznicy jest więc moż-
liwe tylko dzięki materiałom archiwalnym. 
W wyniku kwerend pozyskano następujące dokumenty, które posłu-

żyły do wytyczenia przebiegu bocznicy kolejowej:
1 . Niemieckie zdjęcie lotnicze z 29 września 1944 r. (rysunek 4). Zdję-

cie to zostało opisane w monografii Różyckiego i innych (2017)74. Na zdję-
ciu nr 257 odfotografowały się oczekujące składy pociągów towarowych. 
Tory na tym zdjęciu nie są widoczne, ale oczekujące dwa składy po stro-
nie wsi Treblinka pozwalają już na tym etapie stwierdzić, że w 1944 r. ist-
niały dwie bocznice kolejowe. Bocznice te musiały być wykorzystywane 
jako miejsca oczekiwania pociągów z przyszłymi ofiarami Obozu Zagłady. 

2 . Niemieckie zdjęcie lotnicze75 z 14 grudnia 1944 r. (rysunek 5). Na 
zdjęciu nr 107 widoczna jest cała stacja kolejowa oraz budynki. Charakte-
rystyczne są również wały ziemne, o których mówili mieszkańcy wsi Tre-
blinka. Fotogram ten jest znacznie lepszej jakości niż zdjęcie z 29 września.

3 . Mapa topograficzna w skali 1:10 000 z 1980 r.76 w układzie współ-
rzędnych 1965 (rysunek 6). Na mapie naniesione zostały bocznice kole-
jowe, budynki stacji oraz skarpy.

4 . Plany stacyjne w skali 1:1 000 z 31 grudnia 1960 r.77  (rysunek 7). 
Zostały one wykonane w celu inwentaryzacji terenowej stacji w Treblince. 
Materiały  znajdują  się  w  zasobie  geodezyjnym  i  były  wykorzystywane 
w celach zarządzania majątkiem Polskich Kolei Państwowych (PKP).

73.  OKŚZpNP w Szczecinie, sygn. S 9/13/Zn, Odpis protokołu przesłuchania w cha-
rakterze świadka Kazimierza G. z dnia 21 listopada 1945 r., t. IV, k. 656 – 657.

74.  S. Różycki, M. Michalski, E. Kopówka, op. cit., s. 75 – 76, 117 – 119.
75.  Zdjęcia pozyskane z Narodowego Archiwum Stanów Zjednoczonych (ang. Na-

tional Archives and Records Administration – NARA).
76.  Źródło: Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK).
77.  Materiał  pozyskano  dzięki  pomocy  Dariusza  Szaniawskiego  oraz  Sylwestra 

Burcona, Naczelników Wydziału Geodezji i Regulacji Stanów Prawnych PKP.
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Rysunek 6.  Fragment mapy topograficznej w skali 1:10000 z 1980 r. [źródło: GUGiK]
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Wymienione materiały  zostały  wpasowane w  układ  współrzędnych 
PL 1992. Ostatecznie do wyznaczenia obiektów topograficznych stacji ko-
lejowej Treblinka (torów kolejowych, budynków) wykorzystano najdokład-
niejsze plany sytuacyjne z zasobu PKP, przedstawiające stację kolejową 
z 1960 roku. W tym celu obiekty topograficzne widoczne na planach ob-
rysowano,  tworząc warstwy wektorowe. Pozyskana w ten sposób sytu-
acja terenowa została nałożona na archiwalne zdjęcia lotnicze. Nałożenie 
pozwoliło zweryfikować, czy  topografia stacji przedstawiona na planach 
z 1960 roku nie odbiegała od tej z 1944 roku (patrz rysunek 8).

Przeprowadzone  analizy  wizualne  pozwalają  stwierdzić,  że  główne 
tory kolejowe oraz bocznice z 1960 roku odpowiadają sytuacji terenowej 
z okresu funkcjonowania Obozu Zagłady Treblinka II. 
Po przeanalizowaniu planów i map można zauważyć, że stacja Treblinka 

charakteryzuje się układem torów, który jest typowy dla stacji mijanko-
wych na linii jednotorowej. Taki układ pozwalał na krzyżowanie i wyprze-
dzanie się pociągów. Stacja tego typu musiała być wyposażona w semafory 

Rysunek 8.  Tory oraz obrysy budynków pozyskane poprzez wektoryzację planów 
z 1960 r. nałożone na zdjęcie lotnicze z 1944 r. Numeracja torów wg dokumentacji 
PKP z 1960 r. [opracowanie graficzne N. Zalewska, interpretacja zdjęć S. Różycki, 
źródło: NARA]
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wjazdowe i wyjazdowe oraz posterunek ruchu z urządzeniami sterowania 
ruchem i łącznością. Układ torów (patrz rysunek 8) składał się z jednego 
toru głównego (numer 1) i dwóch torów dodatkowych (numer 2 i 3). Tor 
główny był przedłużeniem toru szlakowego, a tory dodatkowe służyły do 
obsługi przyjazdów i wyjazdów pociągów. Tory o numerach 5 i 7 pełniły 
rolę torów bocznych (postojowych, ładunkowych czy bocznic), po których 
odbywały się tylko tzw. jazdy manewrowe. Przyjmując taki układ funkcjo-
nowania stacji, można stwierdzić, że to właśnie na torach numer 5 i 7 cze-
kały składy kierowane do Obozu Zagłady.

Na tym etapie warto zadać dodatkowe pytanie: czy na torach, które 
traktujemy  jako  odwzorowanie  bocznic  z  1942 – 1943  roku,  zmieści  się 
60 wagonów? Wpasowane w układ plany pozwalają na pomiary długości. 
Tor numer 5 miał 760 m długości, a numer 7 – 635 m. Jeśli długość wa-
gonu typu II d8 była równa 9,3 m, to skład liczący 60 wagonów zajmował 
około 560 m. Obie bocznice mogły zatem pomieścić składy wysyłane do 
Obozu Zagłady.

Rysunek 9.  Tory oraz obrysy budynków pozyskane poprzez wektoryzację planów 
z 1960 r. nałożone na aktualne zdjęcie lotnicze. Numeracja torów wg dokumentacji 
PKP z 1960 r. [opracowała N. Zalewska, źródło: GUGiK]
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Kolejnym etapem badań było nałożenie torów i bocznic z 1960 roku 
na aktualną sytuację terenową. W tym celu wykorzystano zdjęcie lotni-
cze  z  2014  roku.  Jak wcześniej wspomniano,  stacja  kolejowa Treblinka 
oraz  tory  do niej  prowadzące  były w  likwidacji  od  2004  roku,  gdyż  te-
ren ten wykorzystany został do realizacji nowej inwestycji – budowy drogi 
wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki – Małkinia. Droga 627 zo-
stała oddana do użytku w 2016  roku. Nowa szosa została wybudowana 
w tzw. „śladzie” po linii kolejowej. Analiza rysunku 9. pokazuje, że tor nu-
mer 5 i część 7 nie zostały wykorzystane w powyżej inwestycji, a to praw-
dopodobnie właśnie te dwa tory były miejscem pierwszego etapu zagłady. 
W lipcu 2018 roku działka 25/46 o powierzchni 4,74 ha, na której zlokali-
zowane były bocznice nr 5 i 7, została przekazana w użyczenie Muzeum 
Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941–1944). 
Miejsce to będzie odpowiednio upamiętnione.

Na podstawie analizy materiałów kartograficznych i  fotogrametrycz-
nych  oraz  fragmentów filmu  „Shoah” można  stwierdzić,  że  nie  istniała 
osobna bocznica prowadzącą ze stacji Treblinka do Obozu Zagłady. Paro-
wóz przetokowy z 20 wagonami jechał głównym torem w kierunku Wólki 
Okrąglik i wjeżdżał na bocznicę prowadzącą do Żwirowni. Z bocznicy tej 
zjeżdżał na kolejny tor, prowadzący już bezpośrednio do rampy obozu.

Rysunek 10. Schemat torów na stacji kolejowej Treblinka. Opracowano na podstawie 
zdjęć lotniczych z 1944 r. i map z 1960 r. Numeracja torów wg dokumentacji PKP 
z 1960 roku [opracował: S. Różycki]

do Małkini Górnej
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Rozdział 3.

ODTWORZENIE TOPOGRAFII 
OBOZU ZAGŁADY TREBLINKA II

3.1.  Położenie obozu 

Okazuje się, że lokalizacja obozu nie była taka oczywista. Z relacji Hen-
ryka Ślebzaka78 wynika, że Niemcy rozważali początkowo budowę swojej 
„fabryki śmierci” w bliskim sąsiedztwie Wólki Okrąglik. Jak dowiadujemy 
się  z  przekazu  świadka, nie  były  to  rozważania  czysto  teoretyczne. Na 
wspomnianym terenie poczynione zostały nawet pewne prace geodezyjne. 
Narożniki obozu Niemcy oznaczyli w terenie palikami. Można przypusz-
czać,  że prace związane z wyznaczeniem granicy musiał wykonać geo-
deta/mierniczy. Tyczenie polegało na wyznaczeniu obszaru pod przyszły 
obóz o określonej powierzchni. Lokalnej ludności nie ujawniano oczywi-
ście co to za przedsięwzięcie. Żeby  jednak zaspokoić ciekawość, rozpo-
wszechniano wieści,  że ma  tu powstać  fabryka kostki brukowej. Osoby 
zatrudnione  przy  pracach  związanych  z  przygotowywaniem  terenu  pod 
obóz  otrzymały  takie właśnie  informacje,  prawdopodobnie  nie  zdawały 
sobie zupełnie sprawy z tego, co tak naprawdę się za tym kryje. Relację 
tę można skonfrontować z opisem, który przekazał Gitcie Sereny79 zawia-
dowca stacji kolejowej Treblinka – Franciszek Ząbecki. Opisał on wizytę 
żołnierzy SS w towarzystwie Ernsta Gramssa, starosty sokołowsko-wę-
growskiego, w okolicach Treblinki w maju 1942 roku. Wspomina o dwóch 
dniach, podczas których poszukiwano miejsca na przyszły obóz. Ząbecki 
podaje również, że najwięcej  informacji o pracach związanych z budową 
obozu zagłady pozyskiwano od mieszkańców Wólki Okrąglik  i niemiec-
kich robotników kolejowych. Mimo poczynionych prac przygotowawczych, 

78.  Mieszkaniec Wólki Okrąglik, RG-50.488*0028, USHMM.
79.  G. Sereny, op. cit., s. 130.
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z jakichś powodów lokalizacja obozu została zmieniona. Dlaczego? – nie 
wiadomo, ale jak wynika z wywiadu ze Ślebzakiem, decyzja zapadła po wi-
zycie oficerów niemieckich, którzy lądowali na polowym lotnisku w Gło-
domorach80. Czy Ząbecki i Ślebzak opisują tę samą wizytację? Możliwe, że 
tak. Obie lokalizacje miały swoje wady i zalety. Z relacji Ślebzaka wynika, 
że na terenie pierwszej z nich znajdowały się pola uprawne, teren był pła-
ski, przez co właściwie nie wymagający większych przygotowań do reali-
zacji planu założenia w tym miejscu obozu. 
Jedną  z  przyczyn  zmiany  lokalizacji  mogła  być  bliskość  zabudowań 

Wólki Okrąglik. Ostatecznie Obóz Zagłady Treblinka II został umiejsco-
wiony  pomiędzy Wólką  Okrąglik  a  Poniatowem.  Faktyczna  lokalizacja 
miała jednak poważną wadę. Do obozu prowadziła bocznica tylko z jednym 
torem, a więc transport więźniów był bardziej skomplikowany. Cały pro-
ces musiał uwzględniać przetaczanie wagonów do obozu oraz ich odtacza-
nie do reszty składu, oczekującego na stacji kolejowej Treblinka. Niemcy 
musieli zdawać sobie sprawę, że przez to rozładowywanie transportów bę-
dzie trudne do ukrycia. Wymagało też będzie zaangażowania dużej liczby 
strażników. Dlaczego mimo to zdecydowali się na tę lokalizację? Za usy-
tuowaniem obozu w jego ostatecznym miejscu przemawiał całkowity brak 
sąsiadującej zabudowy, ograniczone możliwości obserwacji obozu z głów-
nych dróg czy szlaków kolejowych. Lokalizacja ta wpisywała się wręcz ide-
alnie w założenie o maskowaniu planowanej tam w niedalekiej przyszłości 
zbrodni.
Kiedy dokładnie ruszyły prace związane z założeniem Obozu Zagłady, 

możemy dowiedzieć się z zeznań  Józefa P.81, dyżurnego ruchu na stacji 
Treblinka:

O ile pamiętam, od czerwca 1942 roku zostałem przeniesiony na stację 
Treblinka, gdzie miałem pracować jako dyżurny ruchu. W charakterze tym 
pracowałem, aż do czasu wejścia Armii Czerwonej. Już w czasie mego przy-
bycia czynny był obok stacji Treblinka obóz pracy dla ludności polskiej i sły-
szało się o tym, że jest przygotowywany drugi obóz, którego cel na razie nie 
był wiadomy.
Po wyborze miejsca na obóz, prace posuwały się bardzo szybko. Do 

pierwszych robót porządkowych zaangażowano 100 mężczyzn pochodzenia 

80.  S. Różycki, M. Michalski, E. Kopówka, op. cit., s. 99.
81.  OKŚZpNP w Szczecinie, sygn. S 9/13/Zn, Odpis protokołu przesłuchania w cha-

rakterze świadka Józefa P. z dnia 18 października 1945 r., t. III, k. 549 – 550. 
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żydowskiego z okolicznych wiosek. Ogrodzono duży obszar  lasu  i wyci-
nano drzewa. Zbudowano dwa baraki. Jeden dla robotników, drugi dla nie-
miecko-ukraińskiej załogi. Kopano studnie i prowadzono tory kolejowe od 
bocznicy do ogrodzonego terenu82. Z relacji Lucjana Puchały 83 znamy do-
kładny przebieg procesu budowy bocznicy kolejowej, która była niezbęd-
nym łącznikiem przyszłego obozu ze stacją w Treblince:

W czerwcu 1942 zostałem przeznaczony jako kierownik robót do budo-
wania odgałęzienia toru wiodącego od stacji Treblinka do tzw. żwirowni. Ro-
boty rozpoczęły się 1 czerwca. Jako kierownik otrzymałem przepustkę w języku 
niemieckim, którą obecnie składam. Początkowo nie wiedzieliśmy, w jakim 
celu buduje się odgałęzienie toru i dopiero przy końcu robót z rozmów Niem-
ców dowiedziałem się, że odgałęzienie ma prowadzić do obozu dla Żydów. 
Roboty trwały dwa tygodnie i zakończyły się 15 czerwca. Równocześnie z bu-
dową toru prowadzone były roboty ziemne. Kierownikiem robót był Niemiec, 
kapitan SS. Jako siły fizycznej przy pracy używano początkowo robotników 
polskich z obozu pracy, który już był czynny w Treblince, później zaś zaczęto 
zwozić samochodami Żydów z Węgrowa i Stoczka Węgrowskiego. Codziennie 
przywożono dwa, trzy samochody napełnione Żydami. Z przywiezionych do 
pracy robotników nadzorujący pracę SS-mani i Ukraińcy zabijali codziennie 
kilkadziesiąt osób, tak że gdy patrzyłem od miejsca mej pracy na teren, na któ-
rym pracowali Żydzi, pole stale było pokryte trupami.
Znane są relacje84 opisujące proces budowy obozu oraz samych komór 

gazowych. Budowa  jednego  drewnianego  baraku  trwała  od  2  do  3  dni. 
Budynek  powstawał  z  gotowych  elementów,  które  wystarczyło  złożyć. 
Dzięki temu prace posuwały się w bardzo szybkim tempie. Na podstawie 
relacji można stwierdzić, że w Treblince II wykorzystywano gotowe i skła-
dane budynki podobne do  tych, które  zachowały się w  innych obozach, 
np. w Auschwitz  II-Birkenau85.  Poniżej  zamieszczono  relację,  w  której 
świadek opisał budowę pierwszych komór gazowych:

Ja przy barakach pracowałem około 1 tygodnia, a potem zatrudniony zosta-
łem przy budowie komory gazowej. Budowałem ją od samych fundamentów. 

82.  G. Sereny, op. cit., s. 130.
83.  IPN GK 196/69, Proces Fischera, Tom XVIII.
84.  OKŚZpNP w Szczecinie, sygn. S 9/13/Zn, Odpis protokołu przesłuchania w cha-

rakterze świadka Jana S. z dnia 20 grudnia 1945 r., t. III, k. 562 – 565 oraz Lucjana Pu-
chały, IPN GK 196/69, Proces Fischera, Tom XVIII.

85.  Były  to m.in.  baraki  stajenne  (niem. Pferdestallbaracken)  typu OKH 260/9, 
montowane z gotowych elementów.



52

3.  OdtwOrzenie tOpOgrafii ObOzu zagłady treblinka ii

Początkowo nie orientowałem się do czego ma służyć wznoszony przez nas 
budynek. SS-mani dozorujący nad naszą robotą mówili nam, że to ma być 
„łaźnia”, a dopiero później gdy budynek był już na ukończeniu sam zorien-
towałem się, że chodzi tu o komory gazowe. Wskazywały na to drzwi z grubej 
blachy uszczelnione gumą, zakręcane na śrubę i umieszczone w żelaznej fu-
trynie, jak również i to, że w jednym z przedziałów komory umieszczono jakiś 
motor, od którego przez dach przeprowadzone zostały rury żelazne do trzech 
pozostałych części budynku. Przy budowie komory gazowej zatrudnieni by-
liśmy około 5 tyg., a z chwilą jej ukończenia Niemcy rozpoczęli w niej tracić 
masowo Żydów. […]

Każdy z trzech przedziałów komory gazowej mógł pomieścić po 100 lu-
dzi. Ściany komory gazowej wyłożone zostały płytkami z terakoty, jak również 
i podłoga, która miała spad w jedną stronę. Do wyłożenia podłogi terakotą 
przyjechał specjalista z Berlina, który mówił mi, że budował już taką komorę 
gdzieś indziej, nie mówił on jednak tego, że to jest komora gazowa, ani nie 
chciał powiedzieć mi gdzie takie komory budował 86 .
Z analizy przytoczonych powyżej relacji wynika, że miejsce lokaliza-

cji obozu nie było dla Niemców oczywiste. Rozważano wszystkie aspek-
ty przestrzenne i logistyczne. W rezultacie zdecydowano się na lokalizację 
ukrytą częściowo w lesie, pomimo pewnych jej ograniczeń związanych z lo-
gistyką przyszłych transportów. Można również przypuszczać, że ostatecz-
ną lokalizację wskazał Gramss, który uczestniczył w wizytacji terenowej. 
Jego dobra znajomość terenu jako starosty powiatowego i przekazywane 
wskazówki mogły być bardzo istotne przy podejmowaniu rozstrzygającej 
decyzji dotyczącej usytuowania obozu. Tym samym rozpoczęła się realiza-
cja największego w historii XX wieku masowego mordu ludzi.

3.2.  Analiza terenu przeznaczonego pod obóz

W oparciu o archiwalne mapy topograficzne i zdjęcia lotnicze podjęto próbę 
opracowania analiz, które wskazałyby zmiany terenowe, wynikające z prac 
związanych z budową Obozu Zagłady. 
Do analizy terenu Obozu Zagłady Treblinka II i jego okolic wykorzy-

stane zostały materiały kartograficzne oraz zdjęcia lotnicze z różnych lat, 
zarówno z okresu przed powstaniem obozu, jak również po jego likwidacji.

86.  OKŚZpNP w Szczecinie, sygn. S 9/13/Zn, Odpis protokołu przesłuchania w cha-
rakterze świadka Jana S. z dnia 20 grudnia 1945 r., t. III, k. 562 – 565.



53

3.2.  analiZa Terenu prZeZnacZonego pod obóZ

Ze względu na to, iż są to dane pochodzące z wielu źródeł charaktery-
zujących się różną dokładnością i aktualnością, wymagały odpowiednich 
przetworzeń, mających na celu wpasowanie ich w jeden układ współrzęd-
nych. Pozwoliło to na porównywanie materiałów podczas kolejnych etapów 
badań. Pierwszym krokiem było skalibrowanie map oraz zdjęć lotniczych 
do wspólnego układu współrzędnych. 

Następnie  przeprowadzono  analizę  dostępnych  materiałów  karto-
graficznych pod względem stopnia  ich generalizacji. W wyniku prac re-
dakcyjnych  treść  mapy  zostaje  dostosowana  do  potrzeb  jej  przyszłych 
użytkowników. Generalizacja zwiększa czytelność mapy, ale tym samym 
przedstawienie  pewnych  obiektów  geograficznych  ulega  uproszczeniu. 

Rysunek  11.  Fragment  niemieckiego  zdjęcia  lotniczego  z  1940  r.  Fotogram  był 
wykorzystany  jako  najwierniejszy  obraz  rzeczywistości  przedstawiającej  teren 
przyszłego Obozu Zagłady Treblinka  II. Prostokątami zaznaczone obszary badań 
szczegółowości map topograficznych: A – obszar przyszłego obozu, B –  fragment 
starorzecza rzeki Bug [źródło: NARA]
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W efekcie mapy w tej samej skali (ale opracowanie przez różnych redak-
torów) mogą różnić się od siebie. Do analizy porównawczej wykorzystano 
mapy topograficzne z 1936, 1941 i 1955 roku87. Ten etap prac polegał na 
wytypowaniu trzech obiektów topograficznych, które zostały porównane 
z odpowiednikami odfotografowanymi na zdjęciu lotniczym z 1940 roku. Na 
tym etapie badań fotogram z 1940 roku był referencją terenową (patrz ry-
sunek 11). Zdjęcie oddaje bowiem rzeczywisty układ topografii terenu i nie 
jest obarczone procesem generalizacji, tak jak ma to miejsce w przypadku 
map topograficznych.
Jako  pierwsze  kryterium  przyjęto  przedstawienie  zasięgu  lasu  ro-

snącego  w  okolicach  Treblinki.  Jak  widać  na  rysunku  12,  zasięg  lasu 
przedstawiono najdokładniej na mapie z 1936 roku (polskiej). Widać tam 
charakterystyczne wycięcie wzdłuż wschodniej granicy obozu. Na mapie 
z 1941 roku (rosyjskiej) las zajmował obszar aż do biegnącej obok linii ko-
lejowej, natomiast na mapie z 1955 roku (amerykańskiej), mimo większej 
skali, przedstawiony jest bardzo poglądowo. Jak wyżej wspomniano, biorąc 
pod uwagę zasięgi lasów, za najlepsze źródło danych należy uznać mapę 
z 1936 roku, bo na niej redaktor uwzględnił znacznie więcej szczegółów 
niż w pozostałych przypadkach.
Drugim  elementem  porównawczym  była  rzeka  Bug  (rysunek 13). 

Szczególną uwagę zwrócono na kształt rzeki. W tym przypadku na wszyst-
kich mapach ciek został przedstawiony bardzo podobnie. Zarówno mapa 
z 1936 roku, jak i pozostałe mapy przedstawiają w podobny sposób dawny 
meander (starorzecze) i zwiększający się stopień jego zarastania.
Ostatni  element  wykorzystany  do  przeprowadzenia  analizy  porów-

nawczej  to  zabudowa  (rysunek 14). W  tym przypadku,  z  powodu braku 
analizowanego obszaru na zdjęciu lotniczym z 1940 roku, mapy porówny-
wano ze sobą. Tu również widać różnice w szczegółowości przedstawienia 
obiektów. Podobnie jak w przypadku lasów, możemy zauważyć, że mapa 
z 1936 roku zawiera znacznie więcej szczegółów. Na tej mapie wrysowane 
zostały poszczególne zagrody, na pozostałych natomiast w znacznym stop-
niu uproszczono również ten zakres danych.
Na  podstawie  wyżej  wymienionych  kryteriów  wytypowano  mapę 

topograficzną, którą wykorzystano do przeprowadzenia analiz przestrzen-
nych. 

87.  Dokładny  opis map  znajduje  się w:  S.  Różycki, M. Michalski,  E.  Kopówka, 
op. cit., s. 61 – 67.
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Rysunek 12.  Fragmenty map topograficznych dla obszaru Obozu Zagłady. Od góry 
mapa topograficzna z 1936, po środku z 1941 i na dole z 1955 r.
[opracowała N. Zalewska, źródło: NARA]
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Rysunek 13.  Fragmenty map topograficznych dla obszaru Obozu Zagłady. Od góry 
mapa topograficzna z 1936, po środku z 1941 i na dole z 1955 r.
[opracowała N. Zalewska, źródło: NARA] 
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Rysunek 14.  Fragmenty map topograficznych dla obszaru Obozu Zagłady. Od góry 
mapa topograficzna z 1936, po środku z 1941 i na dole z 1955 r.
[opracowała N. Zalewska, źródło: NARA]
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Za  najlepsze  źródło  informacji  uznano  mapę  topograficzną  w  skali 
1:100 000 z 1936 roku, opracowaną przez Wojskowy Instytut Geograficzny 
w Warszawie. Mapa ta, mimo procesu generalizacji, jaki jest dokonywany 
podczas wykonywania tego rodzaju opracowania, najwierniej odwzorowuje 
rzeczywistość z okresu przed powstaniem Obozu Zagłady Treblinka II.
Na podstawie mapy z 1936 roku wyznaczone zostały typy użytkowa-

nia terenu, m.in.: kompleksy leśne, łąki, pastwiska i nieużytki oraz tereny 
bagienne (rysunek 15). Do przeprowadzenia analiz wykorzystano warstwę 
poligonową, która odpowiada aktualnej granicy upamiętnienia (w terenie 
wyznaczonej przez kamienne słupy).
Na podstawie mapy wyznaczone zostały granice poszczególnych użyt-

ków. Jak widać na załączniku graficznym (rysunek 15) w 1936 roku w grani-
cach aktualnego upamiętnienia znajdował się las oraz pastwiska/nieużytki. 
W bliskim sąsiedztwie zlokalizowane były kompleksy leśne, a także łąki 
(częściowo podmokłe, bagna), pastwiska, nieużytki oraz grunty orne. Naj-
ważniejszym elementem wydaje się jednak znajdująca w pobliżu bocznica 
kolejowa, która w trakcie działania obozu była bardzo intensywnie użyt-
kowana .
Drugim źródłem danych wykorzystanym do analizy było zdjęcie lotni-

cze z 1940 roku. Niestety obejmuje ono zaledwie fragment obozu oraz jego 
okolic. Dla północno-zachodniej części obszaru nie jest możliwa interpreta-
cja, gdyż ta część zdjęcia jest uszkodzona. Nie udało się pozyskać żadnych 
innych zdjęć lotniczych z okresu przed powstaniem obozu. Jest to jedyne 
źródło, ale tak jak na wyżej opisanej mapie, tu również można zauważyć, 
że na części obszaru przyszłego obozu znajdował się las (rysunek 16).
Kolejnym materiałem poddanym analizie w zakresie pokrycia i użytko-

wania terenu było zdjęcie lotnicze z 15 maja 1944 roku. Na zdjęciu widać 
teren obozu już po jego likwidacji. W części północnej został zachowany 
las, natomiast w części południowej przeważa biały ton, co można zinter-
pretować jako suchy grunt piaszczysty lub bez roślinności (rysunek 17).
Przy wykorzystaniu narzędzi  informatycznych, przetworzone do po-

staci kartometrycznej, mapy i zdjęcia zostały ze sobą zestawione, a wyniki 
przeprowadzonej analizy – zwizualizowane. Na przestrzeni lat 1936 – 1944 
zmiany w użytkowaniu terenu zachodziły w wyniku działań rolników za-
mieszkujących okolicę, ale w większym stopniu były bezpośrednim na-
stępstwem funkcjonowania obozu. Do tych zmian zaliczyć można wycinkę 
lasu czy naruszenia w powierzchni terenu związane z grzebaniem zwłok 
pomordowanych.
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Rysunek  15.  Wynik  wektoryzacji  obiektów  topograficznych  na  podstawie  mapy 
z 1936 r. Wschodnią granicę obszaru upamiętnienia przecina symbol drogi  (czar-
na linia) wrysowany przez redaktora mapy. Na innych mapach i zdjęciach lotniczych 
droga biegnie wzdłuż ogrodzenia [opracowała N. Zalewska, źródło: NARA]
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Rysunek 16.  Wynik wektoryzacji obiektów topograficznych widocznych na zdjęciu 
lotniczym z 1940 r. [opracowała N. Zalewska, źródło: NARA]
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Rysunek 17.  Wynik wektoryzacji obiektów topograficznych widocznych na zdjęciu 
lotniczym z 1944 r. [opracowała N. Zalewska, źródło: NARA]
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Rysunek 18.  Graficzna prezentacji  lasu, który został wycięty pod przyszły Obóz 
Zagłady w Treblince.  Jako podkład wykorzystano zdjęcie  lotnicze  z maja 1944  r. 
[opracowała N. Zalewska, źródło: NARA]
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Najważniejszym elementem, jaki uległ zmianie na terenie, gdzie po-
wstał  obóz,  są  lasy  i  zadrzewienia.  Już w pierwszym etapie  prac  zwią-
zanych z budową obozu teren musiał zostać odpowiednio przygotowany, 
tym samym wymagał wycinki fragmentu lasu, który tam rósł. Na podsta-
wie mapy z 1936 roku obliczona została jego powierzchnia, znajdująca się 
w granicach aktualnego upamiętnienia (rysunek 18). Przeprowadzając po-
miary na mapach i zdjęciach lotniczych, wyliczono, że jest to powierzchnia 
6,93 ha. Uwzględniając powierzchnię  lasu, który  jest widoczny na zdję-
ciach lotniczych z 1944 roku, obliczono powierzchnię, która została wy-
cięta podczas budowy  i działania obozu. Analiza  ta wykazała, że  jest  to 
powierzchnia 5,77 ha .
Z nieznanych przyczyn fragment lasu został wkomponowany w pierw-

szą część obozu, która obejmowała częściowo przyszłe budynki załogi SS 
i ukraińskiej (patrz rysunek 17). Ten „rzadki” las widać na kilku zdjęciach 
z albumu Kurta Franza „Schöne Zeiten”. Czy był to zabieg mający na celu 
oddzielenie części strefy mieszkalnej oprawców od codziennego widoku na 
wzniesienie, na którym znajdowały się komory gazowe? Pozostawiony las 
mógł spełniać rolę kamuflażu, stosowanego powszechnie przez oddziały 
wojskowe. W przypadku Treblinki drzewa utrudniały oszacowanie poprzez 
obserwację z zewnątrz np. wyposażenia obozu czy liczebności załogi.
Z relacji przytoczonych w podrozdziale 3.1. wiemy, że teren pod przy-

szły  obóz  był  oczyszczany,  a  jednym  z  zadań  była  wycinka  drzew.  Na 
podstawie wyżej opisanych analiz danych archiwalnych udało się odtwo-
rzyć sytuację terenową, którą prawdopodobnie Niemcy zastali na począt-
ku czerwca 1941 roku. Analizy pozwoliły wyznaczyć obszar  lasu, który 
został wycięty w celu przygotowania terenu pod przyszły Obóz Zagłady 
Treblinka II.

3.3.  Plan Obozu Zagłady Treblinka II

Pierwsza  rekonstrukcja  planu obozu  została  opracowana  z wykorzysta-
niem  technologii Systemów  Informacji Przestrzennej88 w  ramach pracy 
doktorskiej Caroline Sturdy Colls89. W 2017 roku Łukasz Węgrzyn, również 

88.  Technologie służące m.in. do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania, ana-
lizowania oraz wizualizacji danych przestrzennych.

89 . C. Sturdy Colls, Holocaust Archaeology: Archaeological Approaches to Landscapes 
of Nazi Genocide and Persecution, Praca doktorska, 2011, University of Birmingham.
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w ramach pracy doktorskiej, analizował granice obozów koncentracyjnych 
i zagłady90. W dysertacji tej jedno z pól badawczych obejmowało Obóz Za-
głady Treblinka II. Autorzy niniejszej monografii zdecydowali się przepro-
wadzić eksperyment wyznaczenia topografii obozu metodami zbliżonymi 
do opisanych w powyższej pracy, aczkolwiek uwzględniono znacznie bo-
gatszy materiał. Nowe podejście obejmowało wykorzystanie planów pozy-
skanych w ramach śledztwa prowadzonego przez Główną Komisją Badania 
Zbrodni Hitlerowskich w Polsce oraz materiałów w postaci archiwalnych 
zdjęć lotniczych z 1944, 1958, 1997 i 2014 roku. Do analizy wykorzystano 
cyfrowe kopie niemieckich zdjęć lotniczych z okresu II wojny światowej, 
które zostały zeskanowane w dużej rozdzielczości (bezpośrednio z orygi-
nalnych niemieckich odbitek papierowych) w Archiwum Stanów Zjedno-
czonych oraz z oryginalnych niemieckich negatywów z Narodowego Zbioru 
Zdjęć Lotniczych w Edynburgu. Kolejnym źródłem danych były zdjęcia 
lotnicze z 1958 roku pozyskane z Głównego Urzędu Geodezji i Kartogra-
fii. Wyniki  interpretacji materiałów archiwalnych konfrontowano z rela-
cjami świadków oraz z planami opracowanymi przez osoby, którym udało 
się uciec z obozu.
Wysoka jakość pozyskanych materiałów ma ogromne znaczenie w przy-

padku zaawansowanych analiz tych danych. Korzystanie z kopi cyfrowych 
zdjęć lotniczych i map pozyskanych z publikacji, książek oraz stron inter-
netowych zwiększa prawdopodobieństwo popełnienia błędów podczas in-
terpretacji takich materiałów. Dość często wykorzystywane przez badaczy 
zdjęcia lotnicze pochodzą z bardzo starych publikacji. Zdjęcia te nie były 
skanowane w archiwach,  tylko wykonywano  ich kserokopie, które póź-
niej umieszczano w książkach czy publikacjach. Kolejnym problemem jest 
błędne datowanie materiałów takich jak mapy czy zdjęcia lotnicze, co może 
wprowadzić w błąd osoby interpretujące taki materiał.
Wyznaczenie  granic  Obozu  Zagłady  Treblinka  II  ma  duże  znacze-

nie w dalszych etapach badań tego miejsca. Określenie zasięgu pozwoli 
w przyszłości  zawęzić  obszar  poszukiwań. Analizując  relacje  świadków 
opisujących wydarzenia wewnątrz obozu, będzie można dokładnie okre-
ślić: jaki teren należy poddać badaniom bezinwazyjnym. Kolejnym bardzo 
ważnym zadaniem jest wytyczenie granic dwóch podobozów. Obóz dolny 
(obóz nr 1) dzielił się na trzy sekcje: (1) rampa kolejowa i plac sortowania 

90 . Ł. Węgrzyn, Granice nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady na tere-
nie okupowanej Polski, „Studia z Geografii Politycznej i Historycznej”, 2015, s. 277– 290.
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dobytku, (2) tzw. lazaret i (3) rozbieralnia z drogą prowadzącą do komór 
gazowych oraz kwatery i warsztaty robotników żydowskich z placem ape-
lowym. Obóz górny (obóz nr 2) to miejsce, gdzie znajdowały się komory 
gazowe, doły do pozbywania się zwłok oraz baraki tzw. grabarzy. Wyzna-
czenie granic pomiędzy tymi obozami nie zostało do tej pory przeprowa-
dzone w oparciu o pełną analizę dokumentów  topograficznych  (planów, 
map czy zdjęć lotniczych) oraz relacje świadków (ocalałych więźniów i ich 
katów).

3.3.1. Granice obozu

Pierwszy etap prac polegał na interpretacji zdjęć lotniczych obejmujących 
swoim zasięgiem okolice Obozu Zagłady. Obóz Treblinka II był otoczony 
obiektami (linia kolejowa, kompleksy leśne), które pozwalają zawęzić pro-
ces poszukiwania przebiegu jego granic. Dysponując mapami topograficz-
nymi (patrz podrozdział 3.2.), wiemy jak wyglądały okolice Treblinki przed 
założeniem obozu. Pozwala to na bardzo dokładną analizę czasową. Po li-
kwidacji obozu teren był jedynie uprawiany rolniczo91. Celowe zasianie łu-
binu, które miało zapewne na celu ukrycie śladów zbrodni, spowodowało 
zupełnie odwrotny efekt – obszar po zlikwidowanym obozie na zdjęciach 
lotniczych widać doskonale. Jednolita uprawa na dużym obszarze kontra-
stuje z sąsiadującymi działkami, na których uprawy są różnorodne. 
Na podstawie zdjęcia z 1944 roku wyznaczone zostało podwójne ogro-

dzenie zewnętrzne, przypominające kształtem trapez. Wyznaczone granice 
nałożono na zdjęcie z 1958 roku. Mimo różnicy 14 lat, granice nakładają 
się na wyróżniki glebowe i roślinne widoczne w 1958 roku (rysunek 19). 
Proces likwidacji obozu oraz zacieranie wszystkich śladów zbrodni doty-
czyły przede wszystkim komór gazowych, grobów masowych, budynków 
ale także ogrodzeń. Jednak granice te da się zidentyfikować. 
Ostatnim etapem  tej  fazy badań było obliczenie powierzchni  obozu, 

która  wyznaczona  przez  granicę  zewnętrzną  wynosi  15,85  ha,  a  we-
wnętrzną – 11,77 ha.
W celu uwiarygodnienia powyższego opracowania granic, zestawione 

zostały one z innymi planami i relacjami.
Pierwsze plany Obozu Zagłady Treblinka II zostały sporządzone przez 

Dawida Nowodworskiego i Jakuba Rabinowicza we wrześniu 1942 roku. 

91.  S. Różycki, M. Michalski, E. Kopówka, op. cit., s. 107.
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Uciekinierzy z Treblinki przekazali informacje oraz plany podziemnej or-
ganizacji  założonej w  getcie warszawskim – Oneg Szabat92. Najpełniej-
szą  relację  o  funkcjonowaniu obozu przekazał  Jakub Krzepicki.  Została 
ona spisana przez Rachelę Auerbach93, a jej wynikiem była również mapa 
obozu .
Pierwszą geodezyjną mapę Obozu Zagłady Treblinka II sporządził mier-

niczy przysięgły Karol Trautsolt94 podczas inspekcji terenu w listopadzie 
1945 roku (patrz załącznik A/3). Mapa Trautsolta w skali 1:2 000 przedsta-
wia obóz w kształcie zbliżonym do trapezu o powierzchni 13,45 ha 95 .
Według relacji Ślebzaka, Skarżyńskiego i Wójcika obóz po likwidacji 

nie był ogrodzony96: 
Ogrodzone było tylko gospodarstwo – były obóz nie był ogrodzony. Po wy-

zwoleniu ponownie ogrodzili cały obóz. Spychacze wyrównywały cały teren. 
Ogrodzenie po wyzwoleniu zostało zbudowane z kołków drewnianych i drutu. 
Ale po jakimś czasie ludzie je rozebrali 97 .
Prawdopodobnie podczas inspekcji w terenie K. Trautsolt próbował lo-

kalizować granicę, poszukując jej śladów – słupów oraz drutu kolczastego. 
Niestety  nie  zachował  się  dokładny  opis  tych  czynności,  wyjaśniający, 
czy ślady po ogrodzeniu były widoczne w terenie. Wyniki przeprowadzo-
nej inspekcji i pomiarów są odzwierciedlone na planie: granica północna 
w 1945 roku miała długość 240 m, wschodnia 376,5 m, zachodnia 490 m, 
a południowa 471,5 m. Długości zostały zmierzone prawdopodobnie za po-
mocą taśmy mierniczej. Pomiar powinien być wykonywany dwukrotnie, 
a dopuszczalny błąd (w przypadku najdłuższego boku – 490 m) nie powi-
nien przekroczyć 100 cm. O realnych rozmiarach obozu opowiadał oficer 
SS Franz Suchomel w filmie Claude’a Lanzmanna. Wywiad został przepro-
wadzony w kwietniu 1976 roku z wykorzystaniem specjalnie skonstruowa-
nej małej kamery, która podczas całego spotkania była ukryta98. Suchomel 
wspominał o kształcie obozu i jego rozmiarze:

92.  Założona przez historyka Emanuela Ringelbluma.
93.  S. D. Kassow, Kto napisze naszą historię?, ŻIH, Warszawa 2017, s. 512 – 513.
94.  Karol Trautsolt był ojcem Stanisława Trautsolta, docenta Wydziału Geodezji 

i Kartografii Politechniki Warszawskiej.
95.  Plan ma błędnie zaznaczony kierunek północy.
96.  S. Różycki, M. Michalski, E. Kopówka, op. cit., s. 109.
97.  RG-50.488*0028, USHMM.
98.  Za wywiad Suchomel otrzymał wynagrodzenie – 500 niemieckich marek.
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To nie był prostokąt, bardziej przypominał romb. Nie dłuższy niż 500 me-
trów. […] Trzeba to sobie wyobrazić – to było wzgórze, teren się wznosił. Na 
samym szczycie tego wzniesienia stały komory gazowe. […] To nie była góra 
tylko wzniesienie. W najwyższym jego miejscu stały stare komory gazowe, 
nowe komory znajdowały się poniżej.
W  celu  odtworzenia  granicy  narysowano  linie  w  oprogramowaniu 

ArcGIS o długościach podanych w planie Trautsolta. Linie następnie wpa-
sowywano w sytuację terenową widoczną na zdjęciach z 1944 i 1958 roku. 
Wyznaczenie  granicy  rozpoczęto  od  narożnika  A 99  (rysunek  20).  Na 
wszystkich planach obozu opracowanych przez  świadków  (m.in.  załącz-
niki A/1 do A/4)100 narożnik ogrodzenia znajduje się w pobliżu przecięcia 
bocznicy prowadzącej do Żwirowni z drogą omijającą narożnik ogrodzenia 
obozu, dlatego ten właśnie punkt przyjęto za punkt początkowy. Od strony 
zachodniej granica prowadziła wzdłuż bocznicy kolejowej i miała długość 
490 m (odcinek A – D). Pozostały przebieg granicy wrysowano po widocz-
nych na zdjęciach wyróżnikach przypominających kształtem linie. Można 
przypuszczać, że droga widoczna na zdjęciach z 1944 i 1958 roku (odcinek 
B – C na rysunku 20) wykorzystywana była podczas funkcjonowania obozu. 
Mogła służyć do patrolowania zewnętrznej granicy. Powierzchnia wyzna-
czonego w ten sposób wieloboku wynosi 13,5 ha.
Trautsolt  prawdopodobnie wyznaczał  granicę w oparciu  o  istniejące 

w terenie jej fragmenty, nie rozróżniając, czy jest to granica wewnętrzna, 
czy zewnętrzna. Na podstawie analizy rysunku 21 można stwierdzić, że 
granica pokrywa się częściowo z granicami wewnętrznymi (północną i po-
łudniową), a częściowo z zewnętrznymi (wschodnią i zachodnią). 
Na tym etapie badań szkice i uproszczone plany obozu nie zostały wy-

korzystane. Dokładność ich sporządzenia oraz szczegółowość powodują, 
że mogą służyć jedynie jako materiał pomocniczy. W niniejszym rozdziale 
przeanalizowano również szkic mierniczego K. Trautsolta. Eksperyment 
wykazał, że zdjęcia lotnicze z 1944 roku są aktualnie najlepszym mate-
riałem, który może posłużyć do wyznaczenia granic Obozu Zagłady Tre-
blinka II. Wniosek ten potwierdza wyniki badań opublikowanych w pracy 
doktorskiej Caroline Sturdy Colls101 .

99.  Na planie Trautsolta narożnik oznaczony literą C .
100.  Do  analiz  autorzy  wykorzystywali  również  inne  plany  sporządzone  przez 

świadków dostępne w literaturze przedmiotu, archiwum ŻIH i USHMM. Nie zostały 
one umieszczone w niniejszej publikacji jako załączniki z powodu braku praw autorskich.

101 . C. Sturdy Colls, op. cit., s. 232.
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Rysunek 22.  Północno-wschodnia część Obozu Zagłady Treblinka II. Na pierwszym 
planie widoczne różnej wielkości doły  i  leje. W górnej części zdjęcia – rzadki  las 
[źródło: IPN 196/69]



72

3.  OdtwOrzenie tOpOgrafii ObOzu zagłady treblinka ii

3.3.2. Drogi obozowe

Dalsze etapy odtworzenia planu Obozu Zagłady Treblinka II obejmowały 
w głównej mierze interpretację obiektów rozpoznawanych na zdjęciach lot-
niczych. Obiekty te były konfrontowane z relacjami świadków i planami 
obozu. Wykorzystanie na tym etapie planów stworzonych przez więźniów, 
którym udało się uciec z obozu podczas powstania, nie pozwala na do-
kładne wyznaczenie w terenie obiektów tam zaznaczonych. Plany te nie 
są ze sobą spójne oraz bardzo często nie zachowują relacji przestrzennej 
zamieszczonych tam obiektów obozowych. Dlatego w tej fazie badań wy-
brane plany/szkice służyły jedynie do uwiarygodniania istnienia obiektów 
rozpoznanych na zdjęciach.
Przy pomocy zdjęć lotniczych z 1944 roku wytyczono najważniejsze 

drogi obozowe. Do obozu wjeżdżano od szosy łączącej Kosów Lacki z Mał-
kinią. Skręcano w drogę w kierunku Żwirowni i po około 470 m pojawiało 
się odgałęzienie do głównej bramy obozowej. Po przekroczeniu prawdopo-
dobnie dwóch bram (pierwsza zlokalizowana przy ogrodzeniu zewnętrz-
nym, druga – wewnętrznym) pojawiała się droga brukowana, nazywana 
ulicą Kurta Seidela (rysunek 23, litera A). Droga ta została sfotografowana 
przez śledczego Łukaszkiewicza podczas oględzin 6 listopada 1945 roku 
(rysunek 24). Ulica Seidela kończyła się w okolicy bramy, przez którą wta-
czane były wagony z przyszłymi ofiarami. Na planach opracowanych przez 
uciekinierów z obozu (patrz załączniki A/1 do A/4) droga  ta kończy się 
placem lub garażem (rysunek 23, litera C). Od ulicy Seidela w kierunku 
wschodnim odchodziły dwie drogi: pierwsza z nich (oznaczona  literą B) 
prowadziła w kierunku koszar wachmanów, druga (oznaczona literą D) bie-
gła przez  teren zadrzewiony aż do  furtki  lub bramy w ogrodzeniu przy 
ogródku warzywnym (teren oznaczony literą E). Przy drodze D zlokalizo-
wana była piekarnia. Budynek ten był prawdopodobnie później przebudo-
wany na potrzeby dwóch Ukraińców, którzy pozostali na terenie obozu po 
jego likwidacji. W połowie drogi oznaczonej jako D, w okolicach terenu za-
drzewionego, pojawia się rozwidlenie w kierunku południowym (droga po-
boczna – litera F). Ta droga dzieliła prawdopodobnie obóz na górny i dolny. 
Interpretacja zdjęć pozwala również wyznaczyć drogę (oznaczoną literą G) 
prowadzącą w okolice końca bocznicy kolejowej i lazaretu.
Główne drogi przedstawione na rysunku 23 wyznaczone zostały w opar-

ciu o interpretacje zdjęć lotniczych z 15 maja, 2 i 29 września 1944 roku. 
Nie  wszystkie  odpowiadają  przebiegowi  dróg  istniejących  w  okresie 
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funkcjonowania Obozu Zagłady. Na zdjęciach lotniczych widoczne są rów-
nież inne drogi, które można zinterpretować jako ścieżki. Przecinają one 
obóz i prawdopodobnie powstały w okresie, kiedy na terenie tym nie było 
już pilnujących Ukraińców. Można przypuszczać, że wykorzystywane były 
do szybkiego przemieszania się po obszarze obozu. 

Rysunek 23.  Plan dróg obozowych opracowany na podstawie archiwalnych zdjęć lot-
niczych [opracował S. Różycki, źródło: NARA]
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Rysunek 24.  Ulica Kurta Seidela sfotografowana 6 listopada 1945 r. przez śledczego 
Łukaszkiewicza [źródło: IPN 196/69]. Po analizie zamieszczonego zdjęcia stwier-
dzono, że nie jest to Czarna Droga (patrz S. Różycki, M. Michalski, E. Kopówka, 
op. cit., s. 94)
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3.3.3. Bocznica i rampa kolejowa

Bardzo  ważnymi  elementami  infrastruktury  obozowej  były  bocznica 
i rampa kolejowa, na którą przybywały transporty (rysunek 25). Na szki-
cach  sporządzonych  przez  świadków  tor  kolejowy  przecinał  zachodnią 
granicę obozu mniej więcej w połowie jej długości. W miejscu przecięcia 
znajdowała się duża, drewniana brama102. Bocznica była niejako przedłu-
żeniem ulicy Kurta Seidela i biegła do końca obozu, aż do jego wewnętrz-
nej granicy. Na podstawie przeprowadzonej analizy udało się obliczyć jej 
długość, która wyniosła około 220 m. Jeśli przyjąć długość wagonu typu 
II d8 równą 9,3 m, to skład liczący 20 wagonów zajmował około 186 m, tym 
samym można stwierdzić, że pokrywa się to z informacjami uzyskanymi 
z relacji świadków. W długości pełnego składu należy również uwzględ-
nić długość  lokomotywy, która wtaczała wagony. Potwierdza to  fakt, że 
transporty kierowane ze stacji Treblinka liczyły około 20 wagonów, bo ta-
kie właśnie składy mieściły się w całości na bocznicy w obozie. Wzdłuż 
bocznicy zlokalizowana była rampa kolejowa pozwalająca na wyjście z wa-
gonów. Niestety nie ma aktualnie znanych relacji opisujących rampę. Z ja-
kiego materiału była zbudowana? Czy ciągnęła się wzdłuż całej bocznicy? 
To tylko kilka pytań, na które do tej pory nie znamy odpowiedzi. Interpre-
tacja zdjęć lotniczych103 z maja i września 1944 roku pozwala wskazać rów-
nież wał ziemny (strzałki na rysunku 25), który na całej długości zasłaniał 
bocznicę obozową od drogi. Fragment tego nasypu nadal istnieje w tere-
nie. Z dużym prawdopodobieństwem można twierdzić, że przeszkoda ta 
została usypana podczas budowy obozu w celu ukrycia scen, które miały 
miejsce na rampie kolejowej.
Główna  strefa  przyjęć  kolejnych  transportów  to  przede  wszystkim 

obszar oznaczony kolorem żółtym na rysunku 25, znajdujący się w bez-
pośrednim sąsiedztwie bocznicy. Miejsce to jest dobrze widoczne na zdję-
ciach lotniczych, gdyż ze względu na ilość osób codziennie przywożonych 
do obozu, oczywistym jest, że teren ten został mocno wydeptany. Widać tu 
grunt naturalny, nie ma śladu roślin. Nawet z upływem czasu nie było moż-
liwości, aby jakakolwiek roślinność mogła się tu odbudować. To właśnie 

102.  OKŚZpNP w Szczecinie, sygn. S 9/13/Zn, Protokół przesłuchania w charakte-
rze świadka Wacława Kamać z dnia 22 maja 1968 r., t. IV, k. 699 – 702.

103.  Wykorzystano również obserwację stereoskopową pozwalającą na interpreta-
cję w trzech wymiarach.
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w tym miejscu następowała pierwsza selekcja więźniów i rozdzielanie ich 
na poszczególne grupy, tu decydowano o dalszym losie wielu ludzi: czy bę-
dzie to ostatnie kilka minut ich życia, czy może będą tkwić w tym piekle 
dłużej.

Wyznaczenie tej strefy obozu pozwoli na pośrednie wskazanie lokali-
zacji baraku rozbieralni, od którego prowadziła droga do komór gazowych. 
Po analizie planu wykorzystywanego podczas tzw. pierwszego procesu za-
łogi Treblinki (Załącznik A/4) wyznaczony obszar przyjęć obejmuje: plac 
w okolicach fikcyjnego dworca (niem. Bahnhofsplatz) oraz plac wykorzy-
stywany do sortowania rzeczy pozyskanych z transportów (niem. Sortie-
rungsplatz).

3.3.4. Budynki obozowe

Zdjęcia  lotnicze  z  1944  roku  pozwalają  wyznaczyć  bezpośrednio  jedy-
nie budynki, które zostały pozostawione dla załogi ukraińskiej, pilnującej 

Rysunek 25.  Przebieg bocznicy kolejowej opracowany na podstawie archiwalnych 
zdjęć  lotniczych.  Strzałkami  zaznaczono  wał  ziemny  [opracowała  N.  Zalewska, 
źródło: NARA]
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obszaru po zlikwidowanym Obozie Zagłady. Gospodarstwo jest otoczone 
ogrodzeniem (rysunek 26). Zgodne jest to z przytoczoną już wcześniej re-
lacją Henryka Ślebzaka104 .
Plan tzw. gospodarstwa Ukraińców, opracowany na podstawie inter-

pretacji zdjęcia lotniczego z maja 1944 roku, zgadza się z mapą pozostało-
ści po Obozie Zagłady opublikowaną w doktoracie Caroline Sturdy Colls105 . 
Został  uzupełniony  jedynie  o  ogrodzenia  widoczne  na  zdjęciu  z  maja 
1944 roku jako cienkie linie.

104 . RG-50 .488*0028, USHMM .
105.  C. Sturdy Colls, op. cit., s. 164. 

Rysunek  26.  Wizualizacja  tzw.  gospodarstwa Ukraińców  na  obszarze  po  zlikwi-
dowanym Obozie Zagłady. Budynki odpowiadają sytuacji terenowej z maja 1944 r. 
[interpretacja zdjęć S. Różycki, opracowanie graficzne K. Goch]
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Cechy pośrednie pozwalają wytypować obiekty, które mogły być bu-
dynkami z okresu funkcjonowania Obozu Zagłady Treblinka II. W północ-
nej części obozu można zauważyć cztery struktury (prostokąty od 1 do 
4  na  rysunku  27),  które mogą  przypominać  pozostałości  fundamentów 
lub  innego posadowienia na gruncie. Obiekty te są widoczne na zdjęciu 

Rysunek 27.  Plan Obozu Zagłady Treblinka II. Jako podkład wykorzystano zdjęcie 
lotnicze z września 1944 r. [opracował S. Różycki, źródło: NARA]
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z maja 1944 roku. W oparciu o plany obozów (m.in. zamieszczone w niniej-
szym opracowaniu: załączniki A/1 do A/4), można stwierdzić, że ślady te 
mogą odpowiadać budynkom opisanym jako baraki Ukraińców i Niemców. 
Kolejne  elementy,  dające  się  wyróżnić  na  zdjęciach  z  września 

1944 roku, to  jasnoszare plamy w południowej części obozu przy końcu 
bocznicy kolejowej. Te trzy obiekty, przypominające kształtem prostokąty, 

Rysunek 28.  Plan Obozu Zagłady Treblinka II. Jako podkład wykorzystano zdjęcie 
lotnicze z 1997 r. [opracował S. Różycki, źródło: GUGiK]
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to mogły być: 5 – śmietnisko przy rampie, 6 – lazaret i 7 – magazyn ubrań. 
Miejsca te będą w przyszłości poddane badaniom terenowym.

3.3.5.  Analiza  zmian  terenowych  na  obszarze  Obozu  Zagłady 
w latach 1944 – 1958 w oparciu o zdjęcia lotnicze i relacje 

Na  początku  niniejszego  podrozdziału  warto  przytoczyć  opublikowane 
analizy dotyczące ukształtowania terenu na Obszarze Zagłady106 .
Dostępne opracowania literaturowe dotyczące historii Obozu Zagłady 

Treblinka  II  kończą  się  na  datach  związanych  z  sierpniowym  powsta-
niem więźniów i jego likwidacją w listopadzie 1943 roku. Nielicznie pozy-
cje bibliograficzne107 opisują historię tego miejsca w czasach powojennych. 
Szczególnie ważne stają się pierwsze lata po zajęciu tych terenów przez 
Armię  Czerwoną  oraz  okres  przejmowania  władzy  przez  komunistów. 
Wtedy to następowały poważne zmiany w krajobrazie i topografii terenu. 
Zdjęcia lotnicze i pierwsze zdjęcia satelitarne bardzo czytelnie sygnalizują 
m.in. celowy proces zalesiania obszarów zarówno obu obozów w Treblince, 
jak i najbliższych okolic. Był to proces zaplanowany i systematycznie pro-
wadzony na obszarze całej Polski108. Następną znaczącą ingerencją w teren 
Obozu Zagłady była inwestycja związania z budową pomnika. Inwestycja 
budowlana prowadzona bezpośrednio na terenie obozu w znaczący sposób 
wpłynęła nie tylko na topografię tego miejsca, ale również spowodowała 
nieodwracalne zmiany w wierzchniej warstwie gleby. Fakty te są ogólnie 
znane i powinny być brane pod uwagę podczas prowadzonych badań za-
równo bezinwazyjnych, jak i archeologicznych.
Analizując  zmiany  topografii  Obozu  Zagłady  w  okresie  powojen-

nym,  warto  sięgnąć  po  dokumenty  z  oględzin  sądowych  z  6  listopada 
1945 roku109. W szczególności do „Planu obozu śmierci pod nazwą Tre-
blinka” opracowanego przez Karola Trautsolta, mierniczego przysięgłego. 

106.  S. Różycki, M. Michalski, E. Kopówka, op. cit., s. 130 – 135.
107.  M.  Rusiniak, Obóz zagłady Treblinka  II w  pamięci społecznej (1943 – 1989), 

Neriton, 2008; J. T. Gross, Złote żniwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2011; Wokół „Złotych 
żniw”: debata o książce Jana Tomasza Grossa i Ireny Grudzińskiej-Gross, wybór i układ 
tekstów D. Lis, Wydawnictwo Znak, Kraków 2011.

108 . L. Płotkowski, Afforestation of agricultural land In the Programme of Rural 
Development for 2007 – 2013, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiej-
skiego w Warszawie” 5 (20), 2008, s. 116.

109.  IPN GK 196/69, s. 142 – 149.
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Na planie pojawia się zapis, że opracowano go w skali 1:2 000. Niestety plan 
ten można nazwać jedynie szkicem, gdyż położenie obiektów znajdujących 
się poza obozem nie zostało naniesione w skali. Również kierunek północy 
został błędnie oznaczony. Próby wpasowania w układ współrzędnych opi-
sywanego planu nie powiodły się. Mimo poważnych błędów w geometrii 
plan ten nadaje się do porównania ze zdjęciem lotniczym z 1944 roku. Do-
kumenty z 1945 roku zawierają również opis śledczego Łukaszkiewicza, 
który  z mierniczym  przysięgłym  przeprowadzał  oględziny  obozu. Opis 
oględzin jak i wspominana mapa-szkic są dokumentami, które należy ana-
lizować wspólnie. Już w pierwszych zdaniach można znaleźć opis sytuacji 
zastanej na obszarze po byłym Obozie Zagłady:

W zachodniej części obozu i wzdłuż granicy północno-zachodniej znaj-
duje się niewielki, obecnie bardzo przerzedzony, lasek sosnowy. Poza tym 
teren obozu jest zupełnie nie zarośnięty. W środkowej części, bliżej jednak 
północno-wschodniego kąta obozu, znajduje się wzniesienie, opadające we 
wszystkich kierunkach mniej więcej równomiernie110.
O wzniesieniu, a dokładnie o „obozie górnym i dolnym”, wspominała 

również autorka wywiadu z komendantem obozu Franzem Stanglem111 .
Kolejną relacją, która pozwala na przyjęcie założenia, że cześć Obozu 

Zagłady znajdowała się na wzniesieniu jest przytaczana już relacja Hen-
ryka Ślebzaka112, który opisywał obszar obozu po wojnie:

Po wyzwoleniu ponownie ogrodzili cały obóz. Spychacze wyrównywały 
cały teren. Ogrodzenie po wyzwoleniu zostało zbudowane z kołków drewnia-
nych i drutu.
Czy zatem proces niwelacji wzniesienia nastąpił po wojnie, a nie pod-

czas przygotowania lub budowy pomnika? Niestety, relację Ślebzaka o ni-
welacji  terenu  można  podważyć,  przeglądając  zdjęcia  wykonane  przez 
autorów  projektu  pomnika  podczas  wizytacji  terenu  po  byłym  obozie 
w 1958 roku. Na zdjęciach widoczne jest wzniesienie w centralnej części 
obszaru zaznaczonego jako Obóz Zagłady. Może wspominana przez Śleb-
zaka niwelacja nie  ingerowała w  teren  tak  intensywnie – może  jedynie 
go „porządkowała”. Przytoczone rozważanie o tzw. obozie górnym i dol-
nym mają istotne znaczenie dla prowadzonych i przyszłych badań na ob-
szarze Obozu Zagłady. Aktualnie obszar obozu, gdzie znajdowała się część 

110.  IPN GK 196/69, s. 142 – 149.
111.  G. Sereny, op. cit., s. 323.
112.  RG-50.488*0028, USHMM.
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związana z uśmiercaniem ludzi (teren upamiętnienia i pomnika) jest pła-
ski, nie ma tam wzniesienia. Stojąc przy obiekcie upamiętniającym bocz-
nicę kolejową, widzimy pomnik oddalony od bocznicy o około 180 m. Widać 
również kamienie upamiętniające oddalone od bocznicy o 260 m.

W dotychczasowej problematyce przedmiotu wszystkie znane autorom 
szkice Obozu Zagłady, jak i makiety, przedstawiają teren obozu jako pła-
ski. Pytanie: kiedy teren po byłym Obozie Zagłady został zniwelowany? – 
pozostaje otwarte.
W dalszej części relacji Łukaszkiewicza znajdujemy opis:
Dalszą pozostałością są szczątki brukowanych polnym kamieniem dróg, 

z  których jedna stanowi przedłużenie drogi dojazdowej od szosy do obozu 
i biegnie na południowy wschód w głąb terenu obozu na około 100 metrów, 
druga zaś stanowi odgałęzienie pod kątem prostym i biegnie w kierunku pół-
nocno-wschodnim około 80 metrów w głąb terenu. Ta ostatnia droga posiada 
również małe odgałęzienie długości około 30 metrów. Wzdłuż granic obozu 
znajduje się gdzieniegdzie szczątki wypalonych słupków z ogrodzenia i kawał-
ków drutu kolczastego.
Przytoczona relacja zgadza się ze stanem topografii obozu widocznym 

na zdjęciu z maja 1944 roku. Plan pozostałości po Obozie Zagłady został 

Rysunek 29.  Zdjęcie z 1958 roku wykonane podczas obchodu terenu przez projek-
tantów przyszłego upamiętnienia Obozu Zagłady w Treblince. Zdjęcie wykonane 
w kierunku przyszłego upamiętnienia [K. Radecka, Treblinka: Materiały dotyczące 
realizacji Mauzoleum Ofiar Obozu Zagłady w Treblince. Płyta DVD, Gdańsk, 2011]
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umieszczony na rysunkach 26 i 30. Pomiary długości dróg dokonane na 
zdjęciu zgadzają się z odległościami podanymi w przytoczonej relacji Łu-
kaszkiewicza. Ich przebieg jest zgodny ze wspomnianym już planem opra-
cowanym przez K. Trautsolta.
Łukaszkiewicz opisuje również pozostałą część obozu:
Cały teren pokryty jest obecnie różnej wielkości dołkami, dołami i lejami. 

Znajdują się one wszędzie, nawet w miejscach porośniętych lasem, najgęściej 
jednak grupują się na opisanym w punkcie 2 wzniesieniu, gdzie na prze-
strzeni około 2 ha każda dosłownie część terenu jest nimi pokryta. Głębo-
kość niektórych lejów sięga do 7, a średnica do 25 metrów. W pobliżu lejów 
znajdują się niewypały bomb lotniczych i pocisków artyleryjskich oraz liczne 
odłamki.
Opisane doły i leje nie są widoczne i nie mogą zostać poddane interpre-

tacji na zdjęciach z 1944 roku z powodu ich małej skali. Informacje zawarte 
w notatce z oględzin terenu w 1945 roku można skonfrontować na obecną 
chwilę jedynie ze zdjęciem lotniczym z 1958 roku.
Na rysunku 30 przedstawione zostało pokrycie terenu powstałe w wy-

niku interpretacji zdjęcia. Na zdjęciu widoczne są znaczne naruszenia te-
renu. Większość wyznaczonych naruszeń zostało zabudowanych na skutek 
realizacji projektu upamiętnienia i wzniesienia pomnika. Jednoznacznie nie 
można stwierdzić, czy widoczne na zdjęciach z 1958 roku naruszenia są 
wynikiem celowej likwidacji obozu, czy powstały w okresie działań wojen-
nych lub w latach późniejszych. Cześć naruszeń z 1958 roku pokrywa się 
z obiektami wyznaczonymi w podrozdziale 3.3.4. (patrz obiekty 5, 6 i 7 na 
rysunku 27). Oznacza to, że zmiany terenowe musiały być na tyle silne, że 
roślinności nie udało się w pełni odbudować.
Na zdjęciu z 1958 roku (okolice głównej bramy obozu) widoczne są wy-

raźne dwa obiekty w kształcie kwadratów. Obiekty te zostały pomierzone 
podczas pomiarów geodezyjnych w 1959 roku i naniesione na plan jako: 
ślad po wieży wartowniczej i budynku wartowni (patrz załącznik A/5). Na 
planie tym została wrysowana droga prowadząca do miejsca straceń. Po-
krywa się ona ze ścieżką oznaczoną literą G na rysunku 23.
Interpretacja zdjęcia i informacje z oględzin terenu w 1945 roku pozwo-

liły stworzyć mapę pozostałości po Obozie Zagłady w Treblince. Przedsta-
wione naruszenia terenu oraz nierozwiązany spór o tzw. obóz górny i dolny 
powinny być uwzględnione w przyszłych badaniach prowadzonych na ob-
szarze Obozu Zagłady.
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Rysunek 30.  Pozostałości  po byłym Obozie Zagłady widoczne na  zdjęciu  z maja 
1944 r. Bordowym kolorem zaznaczono widoczne naruszenia gruntu z 1958 r. Jako 
podkład wykorzystano ortofotomapę z 2014 r. [opracował S. Różycki, źródło: GUGiK]
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Przeprowadzone badania umożliwiły wyznaczenie położenia granic, dróg, 
bocznicy kolejowej, strefy przyjęć oraz sześciu budynków i lazaretu. Za-
stosowane metody nie pozwoliły stworzyć pełnego planu Obozu Zagłady.
Autorzy niniejszej monografii  są  jednak przekonani,  że dzięki  zapropo-
nowanym metodom badawczym oraz bardzo starannie dobranemu mate-
riałowi  źródłowemu uzyskano wyniki  odpowiadające  sytuacji  terenowej 
z okresu funkcjonowania obozu.
Dalsze próby identyfikacji i wyznaczania kolejnych obiektów mogłyby 

spowodować dużą przypadkowość i obniżenie wiarygodności otrzymanych 
wyników. Wykonane eksperymenty pozwolą w przyszłości kontynuować 
badania nad  topografią obozu. Na aktualnym etapie prac celowa wydaje 
się weryfikacja uzyskanych wyników. Kontrola ta została przeprowadzona 
z wykorzystaniem badań bezinwazyjnych pod koniec 2018 roku. Wstępne 
wyniku pomiarów potwierdziły obecność obiektów: śmietnisko (5) i laza-
ret (6). Została również wykryta duża anomalia w południowo-zachodniej 
części byłego obozu – jednak na tę chwilę nie można podać przyczyny tego 
naruszenia gruntu113. Nie został jednoznacznie potwierdzony obiekt: ma-
gazyn. Można przypuszczać, że naruszenia gruntu tak dobrze widoczne 
w 1944, ale również w 1958 roku są pozostałością po budynku bez fun-
damentów lub innego posadowienia na gruncie. W momencie oddawania 
tekstu do druku wyniki pomiarów bezinwazyjnych są wciąż poddawane 
dodatkowym przetworzeniom i interpretacji. Pełne wyniki zostaną opubli-
kowane w renomowanych czasopismach naukowych prawdopodobnie pod 
koniec 2019 roku .
Opracowane plany obozu (patrz rysunki 27 i 28) na koniec warto ze-

stawić z granicą aktualnego upamiętnienia obozu (patrz rysunek 31). Po-
dobnie jak w rozprawie Sturdy Colls, widoczna jest niezgodność granicy 
wyznaczonej na podstawie  interpretacji  zdjęć  lotniczych datowanych na 
1944 i 1958 rok z aktualnym obszarem upamiętniającym obóz. Niniejsza 
monografia jest drugim opracowaniem sygnalizującym, że aktualna gra-
nica upamiętniająca obóz nie zgadza się z realną granicą Obozu Zagłady 
Treblinka II.

113.  M. Pisz, Sprawozdawanie z pomiarów megnetometrycznych na terenie Obozu Za-
głady w Treblince, 2018, (maszynopis w archiwach Wydziału Geodezji i Kartografii Poli-
techniki Warszawskiej).
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Przygotowana mapa, zestawiająca wszystkie wyznaczone obiekty, po-
zwoliła  jeszcze raz zobaczyć topografię obozu opracowaną na podstawie 
planów i zdjęć lotniczych. Jedna z dróg/ścieżek (cyfra 8 na rysunku 31) od-
chodzących od placu w okolicach fikcyjnego dworca wydaje się fragmentem 

Rysunek  31.  Zestawienie  obiektów  wyznaczonych  na  podstawie  planów,  relacji 
i zdjęć lotniczych z aktualną granicą obszaru upamiętnienia [opracował S. Różycki, 
źródło: NARA]
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drogi  do  komór  gazowych,  określanej  przez  Niemców  „der  Schlauch”, 
a  przez  więźniów  „Himmelfahrtsstraße”  (droga  wniebowstąpienia)  lub 
„Himmelweg”  (droga  do nieba). Według  planu wykorzystywanego pod-
czas tzw. pierwszego procesu załogi Treblinki, droga ta miała od 4 do 5 m 
szerokości. Na zdjęciach lotniczych z września 1944 roku fragment ścieżki 
ma szerokość od 2,5 do 3 m. Na fotogramie widać, że krawędzie prawdo-
podobnego „Schaluch’u” są słabo czytelne. Prawdopodobnie wyznaczona 
droga musiała być szersza, co zgadzałoby się z planem i znanymi relacjami 
opisującymi drogę prowadzącą do komór gazowych. 
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Niniejsza monografia powstała w celu  zaprezentowania wyników badań 
naukowych realizowanych w 2018 roku przez Wydział Geodezji i Karto-
grafii Politechniki Warszawskiej w ramach projektu „Zobaczyć zapomniane 
–  multidyscyplinarne  badania  poszukiwawcze miejsc  do  upamiętnienia 
na  obszarze  Obozów  w  Treblince”,  finansowanego  przez Ministerstwo 
Kultury  i Dziedzictwa Narodowego. Prace badawcze na  terenie obozów 
w Treblince prowadzone są w sposób ciągły od 2016 roku przez zespół 
badawczy  stworzony  przy Wydziale Geodezji  i  Kartografii. Monografia 
pt. „Obóz Zagłady Treblinka II. Topografia zbrodni” skupiła się na odtwo-
rzeniu obiektów obozowych jak i stacji kolejowej, która była ważnym ele-
mentem „fabryki śmierci”. Znane w literaturze przedmiotu opracowania 
w większości przypadków opisują proces uśmiercania ludności żydowskiej 
w Obozie Zagłady. Celem niniejszej rozprawy jest próba wyjaśnienia funk-
cjonowania niektórych składowych obozu. Można sobie wyobrazić, że sta-
cja kolejowa Treblinka, bocznica oraz sam obóz to system powiązanych ze 
sobą obiektów topografii. Jakiekolwiek problemy z jednym z nich wpływały 
na funkcjonowanie całego systemu. W ramach przyjętego tematu pracy, na 
podstawie aktualnie znanych i najpełniejszych danych źródłowych, opisano 
możliwie wszystkie elementy topografii towarzyszące uśmiercaniu ludno-
ści żydowskiej w Obozie Zagłady Treblinka II.
Prace rozpoczęto od analizy stacji kolejowej Treblinka, która była bar-

dzo ważnym miejscem dla funkcjonowania obozu. To właśnie ze stacji wta-
czane były wagony do Obozu Zagłady.
Drugim  zadaniem  badawczym  była  analiza  ogrodzenia  obozowego. 

W tym celu wykorzystano materiały archiwalne, które nie zostały do tej 
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pory uwzględnione w innych opracowaniach naukowych. Etap ten zakoń-
czył się wyznaczeniem granic wewnętrznych i zewnętrznych. Znajomość 
ich  przebiegu  pozwolił  na  obliczenie  powierzchni  Obozu  Zagłady  Tre-
blinka II wytyczonej przez granicę zewnętrzną (15,85 ha) i wewnętrzną 
(11,77 ha) .
Ostatnim zadaniem była analiza terenu wewnątrz wyznaczonych gra-

nic  obozowych. Przystępując  do eksperymentów,  autorzy  zdawali  sobie 
sprawę, że nie uda się wyznaczyć wszystkich obiektów i sporządzić peł-
nego planu obozu .
Udało się wyznaczyć główne drogi obozowe, które mogły dzielić obóz 

na górny i dolny. Ustalono przebieg bocznicy kolejowej i obliczono jej dłu-
gość, która wyniosła 220 m. Analiza potwierdziła, że odtworzona bocznica 
była zasłonięta wałem od strony drogi i pozwalała pomieścić 20 wagonów 
towarowych.
Ważnym wynikiem  analiz  było  określenie  tzw.  strefy  przyjęć. Wy-

znaczony  obszar  pozwoli  w  przyszłych  badaniach  zawęzić  teren,  gdzie 
poszukiwane będą rozbieralnie, z których ofiary prowadzone były drogą 
do komór gazowych. Kolejnym rezultatem interpretacji zdjęć  lotniczych 
i ich porównania z planami było wyznaczenie dróg obozowych i obszarów, 
gdzie  zachodzi  podejrzenie występowania  budynków obozowych  i  laza-
retu. Opracowana mapa Obozu Zagłady Treblinka  II  pozwoliła  na usta-
lenie prawdopodobnego przebiegu drogi do komór gazowych, określanej 
przez Niemców „der Schlauch”, a przez więźniów „Himmelfahrtsstraße” 
(droga wniebowstąpienia) lub „Himmelweg” (droga do nieba). 
Prowadzenie  eksperymentów  obejmujących  szerokie  spektrum 

wykorzystywanych metod badawczych jest niezbędne do realizacji nowych 
zadań  wyznaczonych  dla  powstałej  w  2018  roku  jednostki  muzealnej 
„Muzeum Treblinka. Niemiecki  nazistowski  obóz  zagłady  i  obóz  pracy 
(1941 – 1944)”. Należy zauważyć, że analizy historii obozów w Treblince 
przeprowadzane  są  przez  naukowców  z  dwóch  uczelni  zaledwie  od 
2012  roku.  Swoje  projekty  realizują  aktualnie  brytyjski  Uniwersytet 
w Staffordshire  i Politechnika Warszawska. W celu  intensyfikacji zadań 
związanych  z  upamiętnieniem  dziedzictwa  narodowego,  poszerzaniem 
oferty  wystawienniczej  i  podejmowaniem  nowych  akcji  promocyjnych, 
niezbędna  wydaje  się  kontynuacja  z  jednoczesną  rozbudową  zakresu 
prowadzonych  prac  badawczych  na  obszarze  Muzeum.  W  najbliższych 
latach ważne jest, aby w celu realizacji postawionych zadań wykorzystywać 
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najnowsze  techniki badawcze  i  tworzyć szerokie zespoły multidyscypli-
narne.  Powstanie  nowych  możliwości  prowadzenia  badań  naukowych 
na obszarze obozów w Treblince pozwoli również zdobyć doświadczenie 
pracownikom uczelni i Muzeum. 
Autorzy niniejszej monografii składają szczególne podziękowania pro-

fesorowi Stanisławowi Białouszowi, który od kilku lat służy im swoją wie-
dzą i pomocą.
Wyrażają też wdzięczność prokuratorowi Krzysztofowi Bukowskiemu 

za udostępnienie dokumentów śledztwa prowadzonego przez Komisję Ści-
gania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Oddział w Szczecinie, De-
legatura w Koszalinie.
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The following monograph was prepared in the course of a research pro-
cess by the Faculty of Geodesy and Cartography of the Warsaw University 
of Technology and is part of a project entitled 'Seeing what has been for-
gotten – a multidisciplinary exploratory study of areas to memorialise in 
the Treblinka camps area' financed by the Ministry of Culture and National 
Heritage. Since 2016, a team from the Geodesy and Cartography Depart-
ment has continually conducted research activities in the area of the for-
mer camps. Our monograph entitled  'Treblinka  II Extermination Camp 
– topography of the extermination' focused on certain aspects of recreating 
both the camp facilities and the train station, as the latter was a key ele-
ment of the 'factory of death'. Most of the existing pieces of subject litera-
ture aim to describe the extermination processes of the Jewish people that 
took place in the camp. This monograph strives to explain the functioning 
of certain elements of the camp itself. One could see the Treblinka rail-
way station, the siding, and the camp itself as a system of inter-connected 
topographic objects. Any and all problems with one of the aforementioned 
elements influenced the functioning of the entire system. Based on cur-
rently known and complete source data and taking into consideration the 
scope and topic of the work, the authors tried to describe all the topogra-
phy elements that accompanied the genocide of the Jewish people in the 
Treblinka II Extermination Camp.
The first step was the analysis of the train station itself as it was vi-

tal for the camp’s proper functioning. The cattle cars were rolled into the 
Camp from that train station. 
The analysis of the camp fence was the second research task. To that 

end, the authors used data found in historical archives that, so far, has not 
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yet been used in other scientific work. This stage ended with the deline-
ation of the internal and external borders of the camp. Having knowledge 
of the exact placement of the camp’s borders, the authors were able to cal-
culate the external (15.85 hectares) and  internal (11.77 hectares) areas 
of the camp.
Analysis of the terrain within the already established borders of the 

camp was the last task. Upon initiation of the work the authors were aware 
of the fact that it would be impossible to estimate the exact location of each 
and every camp facility and that creating a map of the camp itself would 
be challenging .
However, the authors were able to identify the main camp roads that 

could have divided it into the upper and lower parts. Additionally, the study 
uncovered the exact location of the rail siding and calculated its length. 
It confirmed that the recreated siding was not visible from the side of the 
road because it was obscured by an earth embankment and that it had a ca-
pacity of 20 cars. 
Additionally,  the  identification  of  the,  so-called,  reception  area was 

a very important outcome of the work. Due to it being now known, any fu-
ture research will have to analyse a much smaller area when looking for 
the undressing rooms that were the first step on the 'road' leading the vic-
tims to the gas chambers. Locating and identifying camp roads and possi-
ble locations of particular camp buildings, including the Lazaret – the fake 
infirmary – was a yet another  result of  interpretation of archival aerial 
photography and its confrontation with the camp’s plans. The created map 
of the Treblinka II Extermination Camp allowed for a delineation of the hy-
pothetical route to the gas chambers, called 'der Schlauch' by the Germans 
and either 'Himmelfahrtstraße' (road to ascension) or 'Himmelweg' (road 
to heaven) by the inmates.
Carrying out of experiments using a plethora of employed research 

methods is essential to conduct of new objectives of the museum called 
'Treblinka Museum – a German Nazi Extermination and Labour Camp 
(1941-1944)' that was established in 2018. Additionally, it has to be noted 
that scholars from two different faculties began analysis of the camp’s his-
tory only from 2012. At the moment there are two academic units con-
ducting work on-site –  the Staffordshire University  from Great Britain 
and the Warsaw University of Technology. In order to intensify activities 
of remembrance of Polish national heritage and to broaden the scope of 
the museal exhibition, as well as to initiate new promotional campaigns, 



93

Summary

it seems necessary not only to continue, but to expand upon the research 
work already conducted  in  the area supervised by  the Museum.  In  the 
years to come it will be crucial to employ the newest research techniques 
and establish broad multidisciplinary research teams in order to provide 
a possibility of further execution of the facility’s goals. Moreover, opening 
up of new approaches of research in the Treblinka camps area will allow 
employees of the Museum and the Warsaw Technical University to gather 
work experience. 
The authors would like to thank the Professor Stanisław Białousz for 

their valuable comments and suggestions during the preparation of this 
monograph .
The monograph’s  authors would  like  to  thank prosecutor Krzysztof 

Bukowski for allowing access to case documents of the Koszalin Delega-
tion, Szczecin Branch of the Commission of investigation of crimes against 
the Polish Nation.
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Diese Monographie  ist  entstanden  im Rahmen wissenschaftlicher  For-
schungsarbeiten, die durch die Fakultät Geodäsie und Kartographie der 
Technischen Universität Warschau im Rahmen des vom Ministerium für 
Kultur und Nationalerbe finanzierten Projekts „Sehen das Vergessene – 
multidisziplinäre Forschung zur Erkundung von Orten zum Gedenken im 
Gebiet der Lager Treblinka“ realisiert werden. Die Forschungsarbeiten 
werden auf dem Gelände der Lager Treblinka durch ein Forschungsteam 
bei der Fakultät für Geodäsie und Kartographie seit dem Jahr 2016 durch-
gängig  durchgeführt.  Die  Monographie  u.d.T.  „Das  Vernichtungslager 
Treblinka II. Topographie des Verbrechens“ konzentriert sich auf Aspekte, 
die mit der Rekonstruktion sowohl der Lagerobjekte als auch des Bahn-
hofes  als  eines wichtigen Elements  der  „Todesfabrik“  verbunden  sind. 
In der Fachliteratur sind Publikationen bekannt, die in den meisten Fäl-
len den Tötungsprozess der jüdischen Bevölkerung im Vernichtungslager 
beschreiben. Der Zweck dieser Monographie ist, das Funktionieren eini-
ger Lagerelemente darzustellen versuchen. Es lässt sich vorstellen, dass 
der Bahnhof Treblinka, das Abstellgleis und das Lager selbst ein System 
von miteinander verbundenen Topographieobjekten ist. Jegliche Probleme 
mit einem dieser Elemente beeinflussen das Funktionieren des gesamten 
Systems.  Im Rahmen eines bestimmten Arbeitsthemas werden anhand 
aktuell bekannter und vollständigster Quelldaten möglichst alle die Tötung 
der jüdischen Bevölkerung im Vernichtungslager Treblinka II begleiten-
den Topographieelemente beschrieben. 
Die  Arbeiten wurden  von  einer  Analyse  des  Bahnhofes  begonnen, 

der für das Funktionieren des Lagers sehr wichtig war. Eben vom Bahn-
hof wurden Waggons in das Vernichtungslager hineingerollt. Die zweite 



95

Zusammenfassung

Forschungsaufgabe war eine Analyse der Lagerumzäunung. Hierzu wurde 
auf Archivmaterialien  zurückgegriffen,  die bis  jetzt  in  anderen wissen-
schaftlichen  Publikationen  nicht  berücksichtigt  wurden.  Diese  Etappe 
wurde mit dem Abstecken der inneren und äußeren Lagergrenzen been-
det. Der Grenzverlauf erlaubte die Berechnung der äußeren (15.85 ha) und 
inneren (11.77 ha) Lagerfläche. 
Die letzte Aufgabe war eine Analyse des Geländes innerhalb der abge-

steckten  Lagergrenzen.  Als  die  Autoren  mit  den  Forschungsarbeiten 
begannen, waren sie sich dessen bewusst, dass das Abstecken aller Objek-
te und das Anfertigen eines vollständigen Lagerplans nicht möglich sind. 
Es gelang, die Hauptstraßen des Lagers abzustecken, die das Gelände 

in das untere und obere Lager teilen konnten. Es wurden der Verlauf der 
Nebengleise festgestellt und deren Längen berechnet. Die Analyse bestä-
tigte, dass die rekonstruierten Nebengleise durch einen Erdwall von der 
Straßenseite verdeckt waren und 20 Güterwaggons fassen konnten. 
Ein wichtiges Analyseergebnis war die Bestimmung des sog. Auffang-

lagers. Hier wird in den künftigen Forschungsarbeiten das Gelände einge-
grenzt, wo nach Auskleidebaracken gesucht werden soll,  aus denen die 
Opfer „auf der Straße“ zu den Gaskammern geführt wurden. Ein weite-
res Ergebnis der  Interpretation von Luftbildern und des Vergleichs mit 
Plänen war die Bestimmung der Lagerwege und Gebiete, wo, wie vermu-
tet wird, sich die Lagergebäude und das Lazarett befunden hatten. Die 
angefertigte Karte des Vernichtungslagers Treblinka II ermöglichte es, 
den wahrscheinlichen Verlauf der Straße zu den Gaskammern, die von den 
Deutschen als „der Schlauch“ und von den Häftlingen als „Himmelfahrts-
straße“ bzw. „Himmelweg“ bezeichnet wurde, festzulegen. 
Die  Durchführung  wissenschaftlicher  Experimente,  die  ein  brei-

tes Spektrum von angewandten Forschungsmethoden umfassen,  ist er-
forderlich  für  die  Umsetzung  neuer  Aufgaben  für  die  im  Jahre  2018 
entstandene  Museumseinrichtung  „Museum  Treblinka.  Das  deutsche 
Nazi-Vernichtungs- und Arbeitslager  (1941-1944)“. Es  ist zu bemerken, 
dass die Analysen der Geschichte der Lager Treblinka von den Forschern 
aus  zwei Universitäten  erst  seit  dem  Jahr  2012  vorgenommen werden. 
Zurzeit werden Projekte an der britischen Staffordshire University und 
an der Technischen Universität Warschau durchgeführt. Zur Intensivie-
rung der Aufgaben zum Gedenken an das Nationalerbe, zur Erweiterung 
des  Ausstellungsangebotes  und  zur  Vornahme  neuer  Werbemaßnah-
men  scheint  die  Fortsetzung  mit  gleichzeitigem  Ausbau  des  Umfangs 
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der geführten Forschungsarbeiten auf dem Gebiet des Museums unent-
behrlich zu sein. Zur Umsetzung der gesetzten Aufgaben ist es wichtig, in 
den kommenden Jahren die neuesten Forschungstechniken in Anspruch 
zu nehmen und große multidisziplinäre Teams zu bilden. Durch Eröffnung 
neuer Möglichkeiten für wissenschaftliche Forschung im Gebiet der La-
ger Treblinka können auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Tech-
nischen Universität Warschau und des Museums Erfahrungen gewinnen. 
Die Autoren danken Professor Stanisław Białousz für wertvolle Kom-

mentare und Anregungen bei der Erstellung des vorliegenden Monogra-
phie .
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ZałącZnik a

Załącznik A/1.  Plan sporządzony przez Jankiela Wiernika [źródło: IPN GK 196/69]
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ZałącZnik B

W ramach badań prowadzonych w 2016 i 2017 roku pozyskano fragmenty 
rolki mikrofilmu nr 219 (kolekcja T501*). Dokumenty tam zmikrofilmo-
wane  opisują m.in.  aktywność  oddziałów partyzanckich w Generalnym 
Gubernatorstwie. Na klatce nr 462 znajdujemy meldunek:

24 października 1942 roku. Komendantura Miejscowa w Ostrowi [Ma-
zowieckiej]** melduje, że Żydzi w Treblince nie zostali wystarczająco pocho-
wani, co w konsekwencji powoduje zanieczyszczenie powietrza w postaci nie 
do zniesienia odoru rozkładających się zwłok.
Przedstawiony powyżej fragment mikrofilmu jest bardzo często publi-

kowany w Internecie i potwierdza m.in. relacje mieszkańców wsi Treblinka 
i Poniatowo o okropnym zapachu unoszącym się w powietrzu w okresie 
funkcjonowania Obozu Zagłady. Podobne relacje można usłyszeć w filmie 
„Shoah”. Reżysera filmu bardzo interesował wątek, o którym opowiadała 
większość wypytywanych, że okropny zapach stawał się intensywniejszy 
o poranku z powodu występującej rosy.
W ramach rozszerzonych kwerend archiwalnych*** udało się dotrzeć do 

kolejnej relacji, która również potwierdza „trupi zapach”. Relację tę złożył 
27 stycznia 1945 roku Kurt Egert, niemiecki wartownik mostu nad Bu-
giem, zlokalizowanego w połowie drogi pomiędzy Małkinią Górną a Tre-
blinką.

*  Seria 501 zawiera zmikrofilmowaną korespondencję, pamiętniki wojenne z su-
plementami,  raporty  dowódców  obszarów  obejmujących  zaplecze  armii,  dowódców 
wojskowych na okupowanych  terytoriach Rosji,  południowo-wschodniej Europy  z  lat 
1940 – 1945.

**  Ortskommandantur 534, numer poczty polowej 20353.
***  M. Michalski, Analiza wyników kwerend archiwalnych, Warszawa 2018, (maszy-

nopis w archiwach Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej).

Załącznik  B/1.  Fragment  mikrofilmu  T501  (rolka  219,  klatka  462)  opisującego 
meldunek Komendantury Miejscowej w Ostrowi Mazowieckiej dotyczący grobów 
masowych w Treblince [źródło: NARA]
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ZałącZnik B

Załącznik B/2.  Relacja niemieckiego strażnika [źródło: IPN GK 165/66 t. 2]
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Najważniejszymi faktem, który opisał, był występujący w Małkini i oko-
licach gryzący zapach spalonego mięsa, połączony z gazem lub odorem roz-
kładających się zwłok****. Jako źródło zapachu przesłuchiwany wskazywał 
obiekt zlokalizowany w lesie w okolicach Treblinki. Teren ten był trudno 
dostępny. Wokół niego znajdowały się tablice z napisami o bezwarunko-
wym zakazie zbliżania się: „Betreten bei Todesstrafe durch erschiessen 
Verboten”. Niemiecki wartownik opisuje również cały proceder uśmierca-
nia ludzi z transportów, które kierowane były najpierw na stację kolejową 
w Treblince, a później wtaczane do obozu. Informacje te świadek otrzy-
mywał od ukraińskich strażników i żołnierzy SS z obozu, którzy spędzali 
wolny czas w Małkini, dość często upijając się. Relacja ta nie była do tej 
pory przytaczana w literaturze związanej z historią obozów w Treblince.

****  Można przypuszczać, że przesłuchiwany musiał czuć odór rozkładających się 
zwłok. Kremację zwłok zaczęto przeprowadzać dopiero w lutym 1943 r.
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ZałącZnik c

Załącznik  C/1.  Rozkład  jazdy  nr  562  nadany  przez  Generalną  Dyrekcję  Kolei 
Wschodnich z Krakowa 22 sierpnia 1942 r. Przewidywane jest uruchomienie 2 pocią-
gów na  trasie Międzyrzec Podlaski – Treblinka w dniach 25  i 26 sierpnia 1942 r. 
Skład pociągu: 50 wagonów towarowych krytych i dwa osobowe [źródło: OKŚZpNP 
w Szczecinie, sygn. S 9/13/Zn, t. I, k.150]
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Załącznik C/2.  Pismo bez numeru nadane przez Generalną Dyrekcję Kolei Wschod-
nich z Krakowa 21 września 1942 r. Pismo zmienia rozkład nr 592, przewidywane 
jest  uruchomienie  pociągu  z  Łochowa  do Treblinki w  dniu  24 września  1942  r. 
Pusty pociąg wraca do Mińska Mazowieckiego [źródło: OKŚZpNP w Szczecinie, 
sygn. S 9/13/Zn, t. I, k.161]
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Załącznik  C/3.  Rozkład  jazdy  nr  243  nadany  przez  Generalną  Dyrekcję  Kolei 
Wschodnich  z  Krakowa  27  sierpnia  1942  r.  Nie  przewiduje  on  uruchomienia 
pociągów,  ale  zawiera nakaz,  aby normalne pociągi  osobowe od dnia 1 września 
1942 r. nie zatrzymywały się na stacji Treblinka [źródło: OKŚZpNP w Szczecinie, 
sygn. S 9/13/Zn, t. I, k.169]
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Załącznik C/4.  Depesza nadana przez Dyrekcję Kolejową w Królewcu. Dotyczy dys-
pozycji pustym składem wagonów pociągu Pj. 163. Pociąg ten już jako Pj. 164 ma być 
dostarczony do Grodna, skąd w dniu 16 lutego 1943 r. jako załadowany o numerze 
Pj. 165 ma być skierowany do Treblinki. Skład Pj. 165 miał mieć 21 wagonów osobo-
wych [źródło: OKŚZpNP w Szczecinie, sygn. S 9/13/Zn, t. I, k.193]
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Załącznik  C/5.  Wykaz  wagonów,  który  zawiera  liczbę  i  numeracje  poszczegól-
nych wagonów wchodzących w skład transportu. Wykazy były zostawiane na sta-
cjach  przez  kierowników  pociągów.  Dokument  z  13  stycznia  1943  r.  opisujący 
60 wagonów z transportu: Szydłowiec – Treblinka [źródło: OKŚZpNP w Szczecinie, 
sygn. S 9/13/Zn, t. I]






