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Lubiłem kiedyś pracę kolejarza. Przechodzące pociągi towaro-
we w  czasie pokoju wiozły owoce trudu rąk ludzkich. Pociągi 
przechodziły jakoby z godnością i dumą; w odgłosie przeciągłych 
długich gwizdów parowozu wyczuwało się wołanie o wolną dro-
gę, bo na załadowane pociągi czekali ludzie. Przeciągłe gwiz-
dy i  charakterystyczny stukot kół były jakieś radosne i wesołe. 
Wsłuchiwałem się zawsze w  ich melodyjne tony, niekiedy na-
wet przystawałem, tak były dla ucha przyjemne. Tu, w Treblince 
natomiast spotkałem pociąg o sześćdziesięciu wagonach pędzą-
cych jak widmo śmierci. A gwizd odchodzącego pociągu z pusty-
mi wagonami przerażał straszliwie.[…] Ogarnęła mnie rozpacz. 
Chciałem zrezygnować z pracy i uciekać bodaj na koniec świata, 
aby nie słyszeć i nie widzieć rozgrywającego się na moich oczach 
dramatu. Zreflektowałem się jednak. Moje odejście nie wstrzy-
małoby szatańskiego wyroku. Na moje miejsce przybędą inni. 
Musiałem wytrwać na konspiracyjnym żołnierskim posterunku.

F. Ząbecki, Wspomnienia dawne i nowe, Warszawa 1977, s. 41

Franciszek Ząbecki na ławce przed domem, Piastów osiedle kolejowe, 
1977 r. [źródło: Archiwum Rodziny Ząbeckich]
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Główną osią prezentowanej wystawy jest kolejarz Franciszek Zą-
becki. Dziś, ponad 70 lat po zakończeniu II wojny światowej, jest on 
postacią niemal zapomnianą. Franciszek Ząbecki był prawym czło-
wiekiem, któremu przyszło żyć w nieludzkich czasach, jednak we-
wnętrzne przekonania nie pozwoliły mu na obojętną i bierną posta-
wę wobec rzeczywistości. 22 maja 1941 r., już jako członek Polskiego 
Państwa Podziemnego, rozpoczął pracę w Generalnej Dyrekcji Ko-
lei Wschodniej na stanowisku dyżurnego ruchu na stacji kolejowej 
w Treblince. Tutaj również, wraz z rodziną, zamieszkał w służbo-
wym mieszkaniu. Był mimowolnym uczestnikiem dramatu, jaki 
rozgrywał się w tych okolicach i wniósł niezwykły wkład w doku-
mentowanie tragicznej historii Treblinki. Po zakończeniu II wojny 
światowej Franciszek Ząbecki nadal pracował na kolei. Swoje wo-
jenne doświadczenia opisał w wydanej w 1977 r. książce pt. Wspo-
mnienia dawne i  nowe. Był również bohaterem filmu dokumen-
talnego: Świadek oskarżenia. Założeniem prezentowanej wystawy 
jest oddanie głosu świadkowi historii, dlatego została ona oparta 
na wybranych cytatach z  opublikowanych wspomnień Franciszka 
Ząbeckiego.

Chcę chociaż częściowo podać niektóre szczegóły potwornych 
zbrodni, żeby nie należeć do tych, którzy przemilczają prawdę, 
chcę pozostawić choćby fragmentaryczne wspomnienia o  ter-
rorze i  barbarzyństwie, jakiego doznali Polacy i  Żydzi z  rąk 
niemieckich w czasie okupacji w miejscu mojego zamieszkania 
i mojej pracy.

F. Ząbecki, Wspomnienia dawne i nowe, Warszawa 1977, s. 7
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Linia kolejowa Siedlce – Małkinia (1887–1939). Li-
nia kolejowa Siedlce – Małkinia przez Sokołów Podlaski uru-
chomiona została w lipcu 1887 r. Łączyła ze sobą dwie głów-

ne linie kolejowe Królestwa Polskiego: Warszawsko-Petersburską 
i Warszawsko-Terespolską. Miała ona, przede wszystkim, znaczenie 
strategiczne, ponieważ była linią rokadową, czyli drogą równole-
głą do ewentualnej linii frontu, wykorzystywaną do przegrupowań 
wojsk oraz dostarczania zaopatrzenia. Jej budowę sfinansowano ze 
środków państwowych. Tak jak inne szlaki kolejowe na wschód od 
Wisły była linią szerokotorową1. Poza stacjami krańcowymi, dodat-
kowo na trasie wybudowano dwie stacje oraz trzy przystanki kole-
jowe, między innymi we wsi Treblinka. Utworzenie linii kolejowych 
spowodowało pojawienie się nowej grupy zawodowej – kolejarzy. 
Wielu z nich brało czynny udział w wydarzeniach związanych z hi-
storią regionu.

Podczas I  wojny światowej kolej została znacznie zniszczo-
na. Wycofujące się z tych terenów wojska carskie pustoszyły infra-
strukturę kolejową. Zniszczeniu uległ most na Bugu w Małkini. Po 
zajęciu tych terenów przez wojska pruskie linia została częściowo 
i pośpiesznie odbudowana przez Niemców. Na większości szlaków 
dostosowano szerokość toru do norm europejskich.

Sprawne działanie kolei miało ogromne znaczenie dla funkcjo-
nowania odradzającej się Polski. Jeszcze przed formalnym odzyska-
niem niepodległości zaczął formować się przyszły rząd. Już 1 wrze-
śnia 1918  r. w  powstającym polskim Ministerstwie Przemysłu 

1. Szerzej o  historii kolei na Podlasiu patrz: Marek Pisarski, Koleje Pol-
skie 1842–1972, Warszawa 1974; Wincenty Szydlik, Geneza kolei warszawsko-
-petersburskiej i  jej wpływ na rozwój miejscowości położonych przy tym szla-
ku komunikacyjnym, na obszarach należących obecnie do woj. warszawskiego 
i  ostrołęckiego: (etap II – lata 1914–1939), „Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego 
Towarzystwa Naukowego” z. 13, s. 107–132; Rafał Dmowski, Funkcjonowa-
nie kolei na Południowym Podlasiu w drugiej połowie 1944 r. na przykładzie 
Siedleckiego Węzła Kolejowego. Zarys problematyki, „Szkice Podlaskie”, z. 8, 
2000; Rafał Dmowski, Zarys dziejów kolei w Sokołowie Podlaskim, „Sokołow-
ski Rocznik Historyczny” t. II, 2014.
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i  Handlu utworzono Sekcję Kolejową, której głównym zadaniem 
było przygotowanie do przejęcia kolei od wojskowych władz okupa-
cyjnych. W 1918 r. Polska Organizacja Wojskowa objęła tereny kole-
jowe siecią konspiracyjną, a kolejarze mieli duży udział w odzyska-
niu niepodległości. W roku 1920 odbudowano most tymczasowy na 
Bugu w Małkini.

Linie kolejowe na wschód od Wisły odegrały ważną rolę również 
podczas wojny polsko-bolszewickiej. To głównie nimi przemiesz-
czano wojsko oraz zaopatrzenie na front. W  okresie międzywo-
jennym przeprowadzono gruntowną modernizację kolei. W latach 
1918–1928 odbudowano ponad 95% infrastruktury kolejowej2.

We wrześniu 1939 r., gdy rozpoczęła się II wojna światowa, ko-
lejarze znaleźli się właściwie na pierwszej linii frontu – Luftwaffe 
atakowało pociągi w ruchu i stacje kolejowe. 7 września most kole-
jowy w Małkini został wysadzony w powietrze. Nastąpił czas oku-
pacji niemieckiej. Transport, w tym kolejowy, był ważnym elemen-
tem machiny wojennej. Na obszarze utworzonego przez okupantów 
Generalnego Gubernatorstwa3 Niemcy 19 listopada 1939 r. powoła-
li Dyrekcję Generalną Kolei Wschodniej – Ostbahn, która przeję-
ła majątek przedwojennych Polskich Kolei Państwowych4. Okupant 
przystąpił do odbudowy zniszczeń spowodowanych wrześniowymi 

2. Wincenty Szydlik, Geneza kolei warszawsko-petersburskiej i  jej wpływ 
na rozwój miejscowości położonych przy tym szlaku komunikacyjnym, na ob-
szarach należących obecnie do woj. warszawskiego i  ostrołęckiego: (etap II – 
lata 1914–1939), „Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego” 
z. 13, s. 115.

3. Generalne Gubernatorstwo utworzono dekretem Adolfa Hitlera 
26.10.1939 r. Podzielono je na dystrykty: krakowski, lubelski, radomski i war-
szawski. Okolice Treblinki znalazły się w granicach dystryktu warszawskiego, 
powiat sokołowski. Zarządzeniem Ludwiga Fischera, gubernatora dystryktu 
warszawskiego z  20.11.1939  r. połączono powiat sokołowski z  węgrowskim. 
Był to jeden z największych powiatów dystryktu warszawskiego. Obejmował 
2 577 km2, zamieszkiwało go 206 000 ludności; Grzegorz Ryżewski, II wojna 
światowa, [w:] Sokołów Podlaski. Dzieje miasta i okolic, red. Grzegorz Ryżew-
ski, Białystok – Sokołów Podlaski 2006, s. 533.

4. Przedsiębiorstwo pod tą nazwą powstało 24.09.1926 r.
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działaniami wojennymi. Kolejarzy wezwano do zgłoszenia się do 
pracy. Kierownicze funkcje na kolei przejęli Niemcy, a polski przed-
wojenny personel, został zepchnięty na niższe stanowiska. Zatrud-
nienie na kolei chroniło przed wywiezieniem na roboty przymusowe 
do III Rzeszy, a kolejowe przepustki umożliwiały przemieszczanie 
się po godzinie policyjnej.

Okolice Treblinki były smutne. Ziemia jałowa, piaszczysta. 
Zasiewy niszczone co roku przez rozległe wylewy Bugu. Sta-
cja od strony wschodniej była chroniona przed zalewami wio-
sennymi wysokim wałem. Wał przechodził tuż za budynkami 
gospodarczymi pracowników kolejowych w  odległości około 
40 metrów od budynku stacyjnego i mieszkalnego. W promie-
niu kilku kilometrów nie było żadnego większego osiedla. Był 
to przysłowiowy świat zabity deskami. Wydawało się, że na 
czas okupacji miejsce to może być bezpieczne. A jednak coś tu 
było nieuchwytnego, złowrogiego, czego nie dało się określić. 
[...] Przerażała mnie ta mroczna, zamglona atmosfera tych 
stron. Niepewność czyniła ludzi skrytymi, zaabsorbowanymi 
swoimi troskami, mało rozmownymi…

F. Ząbecki, Wspomnienia dawne i nowe, Warszawa 1977, s. 12

Fragment mapy topograficznej okolic Treblinki, 1942 r. [źródło: Biblioteka 
Narodowa]
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Kolejarz z  Treblinki. Franciszek Ząbecki (8.10.1907–
11.04.1987) był jednym z czworga dzieci Franciszka i Roza-
lii. Urodził się w Łyszkowicach koło Łowicza. Z koleją za-

wodowo związał się w  1925  r., podejmując pracę jako praktykant 
– radiotelegrafista na stacji w Bednarach. W latach 1929–1931 od-
był służbę wojskową w I Pułku Łączności w Zegrzu. Uzyskał sto-
pień plutonowego rezerwy wojsk łączności5. Po zakończeniu służby 
wojskowej, z powodu braku etatu na kolei, podjął pracę w Urzędzie 
Skarbowym w Sokołowie Podlaskim. Wybór nie był przypadkowy, 
ponieważ w mieście tym od kilku lat, w „Cukrowni i Rafinerii So-
kołów” pracował jego starszy brat Grzegorz6.

5. Wacław Piekarski, Obwód Armii Krajowej Sokołów Podlaski Sęp, Proso 
1939–1944, Warszawa 1991, s. 177–179.

6. Grzegorz Ząbecki (1904–1944), pseudonim „Zbroja” również był żoł-
nierzem Armii Krajowej. Został aresztowany w Sokołowie Podlaskim w lip-
cu 1943 r. i przewieziony do więzienia na Pawiaku a następnie do Auschwitz, 
stąd wywieziono go do Mauthausen-Gusen. Zmarł 13.05.1944 r. w niemiec-
kim obozie koncentracyjnym Mauthausen; Sala Nazwisk KZ-Gedenkstätte 
Mauthausen https://raumdernamen.mauthausen-memorial.org/index.php?i-
d=4&p=13740&L=5 (dostęp 21.10.2020).

Budynek stacji kolejowej w Treblince, okres okupacji niemieckiej 
[źródło: Franciszek Ząbecki, Wspomnienia dawne i nowe, Warszawa 1977]
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12 września 1936  r. Franciszek poślubił Stanisławę Oleszków-
nę i  założył rodzinę. Mieli sześcioro dzieci: pięciu synów i  cór-
kę7. Ząbecki obowiązki poborcy skarbowego pełnił od listopada 
1932 r. do 4 września 1939 r., czyli do chwili powołania do wojska 

7. Izydor i  Karol urodzili się i  zmarli w  Treblince po 7 i  14 dniach ży-
cia. Informacje uzyskane od rodziny Ząbeckich, korespondencja mailowa 
z 9.08.2019 r.

Zdjęcie prawdopodobnie z kursu łączności, Franciszek Ząbecki (rząd gór-
ny, 10 od lewej, na środku), przełom lat 20 i 30 XX w. [źródło: Archiwum 
Rodziny Ząbeckich]
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Zdjęcie prawdopodobnie z kursu łączności, Franciszek Ząbecki czwarty od 
lewej, przełom lat 20 i 30 XX w. [źródło: Archiwum Rodziny Ząbeckich]

Franciszek Ząbecki, lata przedwo-
jenne [źródło: Archiwum Rodziny 
Ząbeckich]

Franciszek Ząbecki, lata przed-
wojenne [źródło: Archiwum 
Rodziny Ząbeckich]
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w  czasie powszechnej mobilizacji. Podczas kampanii wrześniowej 
służył w I Batalionie Łączności. 17 września 1939 r. trafił do niewo-
li sowieckiej. Po dwóch miesiącach, wraz z innymi polskimi jeńca-
mi wojennymi, został przekazany Niemcom. Trafił na roboty przy-
musowe na teren III Rzeszy. Jako więzień numer 22 264 przebywał 
w Stalagu II-A w Neubrandenburgu w południowo-wschodniej czę-
ści Meklemburgii. Pracował w rolnictwie, we wsi Klinken u gospo-
darza Ottona Mulsofa. W marcu 1941 r., uzyskał zwolnienie i wró-
cił do Sokołowa Podlaskiego. Niemal natychmiast po powrocie 
z niewoli, już 1 kwietnia 1941 r., pod pseudonimem „Dawny” przy-
stąpił do konspiracji w strukturach Związku Walki Zbrojnej, które 
4 lutego 1942 r. zostały przemianowane na Armię Krajową.

Dowiedziałem się, że istnieje w Polsce nurt podziemny, i że są 
potrzebni ludzie, wobec tego przystąpiłem do pracy konspi-
racyjnej bez zastrzeżeń. Jak tu się było nie zgłaszać, Bóg by 
mnie ukarał, a Boskiego gniewu już więcej nie należało ścią-
gać. Wprawdzie zwolniony byłem z niewoli, nie czułem się jed-
nak zwolniony z  przysięgi żołnierskiej złożonej na wierność 
Ojczyźnie. […] Czułem się nadal żołnierzem gotowym spełnić 
każdy rozkaz. Nie pytałem kolegów, jaką ideologię reprezentu-
ją, wiedziałem, że są tylko żołnierzami.

F. Ząbecki, Wspomnienia dawne i nowe, Warszawa 1977, s. 10

Ząbecki był człowiekiem religijnym. W życiu codziennym kie-
rował się zasadami wynikającymi z wartości chrześcijańskich, któ-
rym wierny był również w trudnym czasie okupacji. We wspomnie-
niach rodziny i  znajomych zapisał się jako wzorowy pracownik; 
cichy, spokojny człowiek z  ciekawą przeszłością, który pięknie pi-
sał pismem technicznym i gotykiem, uprawiał ogródek, lubił czytać 
oraz malował obrazy8.

8. Piotr Ząbecki, Był skromnym człowiekiem, „Życie Siedleckie”, 
13.12.2013  r.; Wacław Kruszewski, Ząbecki był bardzo ważnym świadkiem, 
„Wieści Sokołowskie”, 2.06.2011 r.
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Zdjęcie ślubne Franciszka Ząbeckiego i Stanisławy 
Oleszek, Częstochowa, 1936 r., poniżej rewers fotogra-
fii [źródło: Archiwum Rodziny Ząbeckich]



17

Franciszek Ząbecki w czasie niewoli niemieckiej [źródło: Archiwum Ro-
dziny Ząbeckich]
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Konspiracja. 22 maja 1941 r., Franciszek Ząbecki, już jako 
członek Polskiego Państwa Podziemnego, rozpoczął pra-
cę w Generalnej Dyrekcji Kolei Wschodniej na stanowisku 

dyżurnego ruchu na stacji kolejowej w Treblince. Tutaj również za-
mieszkał wraz z rodziną w służbowym mieszkaniu.

Obwód Armii Krajowej Sokołów Podlaski „Sęp”, „Proso” miał 
ścisłe powiązania konspiracyjne z największą organizacją zrzeszają-
cą kolejarzy na tym terenie zorganizowaną jako 8. kompania wcho-
dząca w skład VI Rejonu Kolejowego „Podlasie”.

Kiedyś wezwał mnie zawiadowca stacji w  Sokołowie Podla-
skim Robert Dąbrowski, ps. „Zagończyk9” i  polecił mi złożyć 
przysięgę. Zdziwiony, oświadczyłem, że jestem już zaprzysię-
żony w konspiracji, uczęszczam do leśnej Szkoły Podchorążych 
[…]. Wiedziałem, że Dąbrowskiemu podlegają kolejarze (rów-
nież i  ze stacji Treblinki), zorganizowani jako 8. kompania, 
która wchodziła w  skład VI Rejonu Kolejowego w Siedlcach.
[…] Powiązania w  pracy konspiracyjnej kolejarzy z  Armią 
Krajową były bardzo ścisłe i dawne […]. Rozkaz jednak nale-
żało wykonać. Treść przysięgi […] uroczyście złożyłem przed 
„Zagończykiem” w  postawie „na baczność” w  pomieszczeniu 
ekspedycji towarowej podczas przerwy obiadowej […].

F. Ząbecki, Wspomnienia dawne i nowe, Warszawa 1977, s. 68

Organizacja powstała 6 stycznia 1940  r. w  Siedlcach10. Wio-
sną 1940  r. przystąpiono do tworzenia komórek organizacyj-
nych na poszczególnych stacjach kolejowych. Na każdej z  nich 

9. Robert Dąbrowski, ps. „Zagończyk” był zawiadowcą stacji w Sokołowie 
Podlaskim, członkiem AK, komendantem stacji kolejowej Sokołów Podlaski 
z ramienia VI Rejonu Kolejowego „Podlasie”.

10. VI Rejon Kolejowy był organizacją unikatową w  skali całego kraju. 
Zanim jesienią 1942 r. stał się częścią AK, należał do Tajnej Armii Polskiej, na-
stępnie – Konfederacji Zbrojnej. Szerzej patrz: Alicja Gontarek, Akcja zbrojna 
Armii Krajowej w czasie buntu w obozie Treblinka II w sierpniu 1943 r. – reko-
nesans badawczy, „Studia nad totalitaryzmami i wiekiem XX” t. 3/2019,  s. 61.
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wyznaczono komendanta, którego zadaniem było przygotowanie 
stacji do powstania powszechnego oraz do podjęcia normalnej pracy 
po usunięciu Niemców. Franciszek Ząbecki w zgrupowaniu koleja-
rzy zakonspirowany był pod numerem 2850, ps. „Józuba”. Kierował 
wydzieloną komórką wywiadowczą w  Treblince. Jego współpra-
cownikami byli: Józef Pogorzelski „Kostuś” – nr 2848, Karol Socha 
„Kubuś” – nr 2880 oraz Feliks Gałach „Gwizdek” – nr 2881.

Przed atakiem na Związek Sowiecki transport kolejowy na-
brał w  tym rejonie szczególnego znaczenia. Do podstawowych 
zadań Franciszka Ząbeckiego należało obserwowanie szlaku 
komunikacyjnego11.

11. Grzegorz Ryżewski, II wojna światowa, [w:] Sokołów Podlaski. Dzie-
je miasta i okolic, red. Grzegorz Ryżewski, Białystok – Sokołów Podlaski 2006, 
s. 553; Franciszek Ząbecki, Wspomnienia dawne i nowe, Warszawa 1977, s. 26.

Dowód tożsamości Franciszka Ząbeckiego, wydany przez niemieckie wła-
dze okupacyjne [źródło: Franciszek Ząbecki, Wspomnienia dawne i nowe, 
Warszawa 1977]
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[…] przez Treblinkę nie przeszedł ani jeden pociąg wojskowy, 
który by nie został ściśle zarejestrowany, szczegółowo rozpra-
cowany, zawierający dane odnośnie do ilości i rodzaju wago-
nów i przewożonego ładunku. Podczas biegu pociągu liczono 
wagony, przewożone na nich czołgi, armaty, odnotowując ich 
kaliber, samochody pancerne, samochody ciężarowe, wagony 
z  beczkami benzyny; cysterny naładowane lub puste rozpo-
znawano po resorach. W transportach sanitarnych liczono do-
kładnie wagony. Z dowództwa Obwodu ZWZ-AK otrzymałem 
specjalną instrukcję, jak rozpoznawać przewożoną broń che-
miczną […]. W zadaniach tych pomagał mi zwrotniczy Karol 
Socha, który specjalnie został przesunięty na inną zmianę […]. 
W późniejszym czasie pomagał mi w tej pracy z całą sumien-
nością dyżurny ruchu Józef Pogorzelski.

F. Ząbecki, Wspomnienia dawne i nowe, Warszawa 1977, s. 26

Latem 1941 r. w trójkącie pomiędzy małymi wsiami: Maliszewą, 
Poniatowem i Wólką Okrąglik, 6 km od stacji kolejowej w Treblin-
ce, przy istniejącej jeszcze przed II wojną światową kopalni żwiru 
Niemcy utworzyli Karny Obóz Pracy Treblinka I. Zajmował on ob-
szar około 17 ha. W początkowym okresie funkcjonowania obozu 
osadzano w nim cywilną ludność z powiatu sokołowskiego, potem 
mieszkańców wschodnich powiatów całego dystryktu warszawskie-
go. Pobyt w obozie, w warunkach głodu, terroru oraz niewolniczej 
pracy, często kończył się śmiercią. Przeciętna liczba więźniów prze-
bywających na terenie obozu wynosiła od 1000 do 2000. Więźniowie 
pracowali w żwirowni, na stacji kolejowej w Małkini oraz wykony-
wali prace melioracyjne w dolinie Bugu. Część z nich zatrudniano 
w warsztatach obozowych. Szacuje się, że w Karnym Obozie Pracy 
Treblinka I osadzono w sumie około 20 000 więźniów, z czego oko-
ło 10 000 zmarło lub zostało zamordowanych. Obóz został zlikwi-
dowany pod koniec lipca 1944 r., tuż przed wkroczeniem na te tere-
ny Armii Czerwonej.
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Oświadczenie Franciszka Przebój-Pieniaka, ps. „Przebój” o przynależności 
Franciszka Ząbeckiego do Obwodu ZWZ-AK pow. Sokołów, krypt. „Sęp” 
[źródło: Archiwum Muzeum Treblinka]
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Oświadczenie Franciszka Przebój-Pieniaka, ps. „Przebój” o przynależności 
Franciszka Ząbeckiego do Obwodu ZWZ-AK pow. Sokołów, krypt. „Sęp”, 
cd. [źródło: Archiwum Muzeum Treblinka]
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Obóz był zbudowany na wniosek starosty połączonych po-
wiatów: Sokołów Podlaski – Węgrów, Niemca polakożercy, ge-
stapowca Ernsta Gramssa. Dokument o  utworzeniu obozu 
podpisał gubernator dystryktu warszawskiego Ludwig Fischer. 
Jak mi wiadomo z prasy konspiracyjnej, Niemcy dzień 15 listo-
pada 1941 r. podali jako oficjalną datę utworzenia obozu. Do 
czasu tej „oficjalnej” daty uruchomienia obozu kilkadziesiąt 
ofiar straciło już życie. Początkowo obóz nosił nazwę Arbe-
itserziehungslager, później nazwany został: Der SS und Poli-
zeiführer im Distrikt Warschau Arbeitslager Treblinka. […] 
Komendantem obozu był SS Hauptsturmführer Theo von Eup-
pen, sadysta, który pastwił się nad Polakami, a  jeszcze bar-
dziej nad Żydami tam pracującymi, strzelając do nich jak do 
kuropatw.

F. Ząbecki, Wspomnienia dawne i nowe, Warszawa 1977, s. 19

W połowie 1942 r. w pobliżu Karnego Obozu Pracy Treblinka I 
Niemcy wybudowali Obóz Zagłady Treblinka II. Był to ostatni obóz 
utworzony w ramach „Akcji Reinhard”12. Zajmował obszar 17 ha. 

12. „Akcja Rejnhard(t)”, to kryptonim zagłady Żydów z Generalnego Gu-
bernatorstwa i  Okręgu Białystok przeprowadzonej przez Niemców w  latach 
1942–1943 na terytorium okupowanej Polski w ramach tzw. ostatecznego roz-
wiązania kwestii żydowskiej (niem. Endlösung der Judenfrage). W czasie kil-
kunastu miesięcy zamordowano ok. 1,85 mln Żydów. Większość ze zgładzo-
nych była obywatelami II RP, lecz do obozów śmierci deportowano również 
ludność żydowską z innych krajów europejskich okupowanych przez III Rze-
szę. Sztab akcji pod kierownictwem dowódcy SS i policji w dystrykcie lubel-
skim SS-Brigadeführera Odilo Globocnika mieścił się w  Lublinie. Na czele 
sztabu stanął SS-Sturmbannführer Hermann Höfle, były kierownik Oddzia-
łu IV B w Głównym Urzędzie Bezpieczeństwa Rzeszy. Akcję zagłady ludności 
żydowskiej nazwano na cześć byłego szefa policji i służby bezpieczeństwa SS-
-Obergruppenführera Reinharda Heydricha, zmarłego 4.06.1942 r. na skutek 
ran odniesionych w zamachu zorganizowanym na niego w Pradze. Koman-
da SS kierowały akcją zagłady w trzech ośrodkach: w Bełżcu, Sobiborze i Tre-
blince. Na lokalizację obozów wybrano tereny leśne, leżące we wschodniej 
części Generalnego Gubernatorstwa, w  pobliżu linii kolejowych, z  dużymi 
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Obsługę stanowiło około 30–40 Niemców i Austriaków. Do pomocy 
mieli kompanię 100–120 strażników, tzw. wachmanów rekrutowa-
nych z sowieckich jeńców wojennych – głównie pochodzenia ukra-
ińskiego. Szacuje się, że zamordowano w nim około 900 000 Żydów 
z Polski, Austrii, Belgii, Bułgarii, Czechosłowacji, Francji, Grecji, Ju-
gosławii, Macedonii i Niemiec. Obóz został zlikwidowany w listo-
padzie 1943 r.

W początkach kwietnia czy maja 1942 r. na teren wsi Ponia-
towo, gmina Prostyń, zajechało z  Sokołowa Podlaskiego kil-
ku SS-manów. Po dokładnych oględzinach zajęli grunt i  las 
[…] położone na granicy wsi Poniatowo i Wólka Okrąglik. Za-
raz po tej wizycie na teren zaczęto zwozić samochodami cię-
żarowymi różne materiały budowlane […] stawiano baraki 
mieszkalne, gospodarcze szopy, doprowadzono telefon poczto-
wy. Zaczęto prowadzić roboty ziemne oraz karczowano części 
lasu. Grodzono teren drutem kolczastym […]. W  ogrodze-
nie wplatano gałęzie sosnowe. Zbudowano dogodną drogę od 
szosy przez las do zajętego terenu Roboty wykonywane i pro-
wadzone były z  wielkim pośpiechem przez więźniów Żydów 
z obozu pracy Treblinka. […] Podczas kilku specjalnych wyjaz-
dów do żwirowni w sprawie niby to spisu wagonów i jazd ro-
werem do lasu na „wiosenne grzyby”, ustaliłem, że powstaje 
prawdopodobnie nowy obóz pracy. Wiadomość tę niezwłocz-
nie podałem komórce wywiadowczej Obwodu AK. Wreszcie 
w dniu 1 czerwca 1942 r. rozpoczęto również w szybkim tem-
pie budować boczny tor, od istniejącej bocznicy prowadzącej 
do żwirowni. Nowy tor prowadził do budującego się obiektu 
i został w pewnej odległości od niego zakończony. Pojemność 
toru obliczona była na 20 wagonów oprócz parowozu.

F. Ząbecki, Wspomnienia dawne i nowe, Warszawa 1977, s. 35–36

skupiskami ludności żydowskiej w okolicy. W akcji planowego mordowania 
Żydów wykorzystywano również powstałe wcześniej obozy koncentracyjne 
w Majdanku (KL Lublin) oraz Auschwitz-Birkenau (w prowincji Górny Śląsk).
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Gdy 23 lipca 1942 r. na stację w Treblince dotarł pierwszy pociąg 
z  Żydami z  getta warszawskiego, wtajemniczeni kolejarze bacznie 
obserwowali okrucieństwo, którego stali się mimowolnymi świad-
kami, a do ich dodatkowych obowiązków doszło zbieranie i przeka-
zywanie informacji o nowym niemieckim obozie.

Biegnący pociąg dał znać o sobie już z daleka nie tylko dudnie-
niem kół po moście na Bugu, ale i gęstymi strzałami z karabi-
nów i  automatów, oddawanych przez konwojentów pociągu. 
Pociąg jak gad złośliwy wtoczył się na stację. Był załadowany 
Żydami z getta warszawskiego.

F. Ząbecki, Wspomnienia dawne i nowe, Warszawa 1977, s. 39

Franciszek Ząbecki przy telefonie w budynku stacji kolejowej w Treblince, 
okres okupacji niemieckiej [źródło: Archiwum Rodziny Ząbeckich]
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Po przybyciu transportu w  SS-manów wstąpił jakiś szatań-
ski duch; to wyciągali pistolety, to chowali, i  znowu wyjmo-
wali, jakby chcieli od razu strzelać i uśmiercać, to zbliżali się 
do wagonów, uciszając krzyczących i lamentujących, to znów 
klęli i  wrzeszczeli. […]. Na wagonach widoczne były napisy 
kredą, określające ilość osób w wagonie, a więc: 120, 150, 180, 
i 200 osób. Obliczaliśmy później, że ogólna liczba osób w po-
ciągu na pewno sięgnie około 8 – 10 tysięcy ludzi.

F. Ząbecki, Wspomnienia dawne i nowe, Warszawa 1977, s. 39–40

Franciszek Ząbecki przekazywał nieprzerwanie meldunki 
o obozach w Treblince, zwłaszcza o Obozie Zagłady Treblinka II.

Do moich dotychczasowych obowiązków prowadzenia wywia-
du na temat transportów wojskowych podążających na front 
wschodni doszedł obowiązek pilnego przekazywania wszel-
kich informacji, jakie można było zdobyć o tym, co działo się 
w Treblince. Do tych spraw miałem dostęp przede wszystkim 
na stacji. Notowałem codziennie każdy przybyły transport, 
skąd przybył, z ilu składał się wagonów; notowałem nawet go-
dzinę przybycia pociągu. Informacje te, jak wspomniałem, od-
woziłem osobiście do punktu konspiracyjnego Obwodu AK 
w  Sokołowie Podlaskim, prowadzonego w  tym czasie przez 
Bronisława Plechowskiego, ps. „Wojda”13.

F. Ząbecki, Wspomnienia dawne i nowe, Warszawa 1977, s. 45

13. Bronisław Plechowski, syn Feliksa i Kunegundy z domu Kasperskiej, 
urodził się w 1913 r w miejscowości Łukówek (woj. lubelskie, powiat chełm-
ski, gmina Sawin); informacje przekazane 2.11.2020  r. przez Ilonę Flażyń-
ską, uzyskane w wyniku przeprowadzonej przez nią kwerendy. U Bronisława 
Plechowskiego znajdowała się centrala wywiadu, patrz: Grzegorz Ryżewski, 
II wojna światowa, [w:] Sokołów Podlaski. Dzieje miasta i okolic, red. Grzegorz 
Ryżewski, Białystok – Sokołów Podlaski 2006, s. 552.
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Okupacyjna codzienność Treblinki. Sąsiedztwo nie-
mieckich obozów było przekleństwem dla okolicznej lud-
ności. Niemiecki terror był straszny na całym okupowa-

nym obszarze, w Treblince jednak nabierał szczególnej grozy.

Konwojenci SS-mani strzelali do uciekających, można powie-
dzieć, ogniem ciągłym. Trupy gęsto zalegały stację. […] Piekło 
rozszalało się. Ludzie ze wsi również uciekali, nie wiedząc, co 
się dzieje. Mieszkańcy budynków stacyjnych i  pobliskich go-
spodarstw żyli pod stałym zagrożeniem, a w czasie strzelaniny 
zmuszeni byli kryć się lub nie wychodzić z mieszkań. Pracowni-
cy budowy mostu na Bugu, idąc w tym czasie do pracy, padali 
na ziemię, aby się uchronić przed kulami […]. Nawet niemiec-
cy wartownicy pilnujący mostu, gdy dowiedzieli się […] że 
wyszedł z Małkini pociąg z „przesiedleńcami”, uciekali i kryli 
się, gdzie się dało, przed strzałami konwojentów transportu. 
[…] Rozpacz ogarniała tych, którzy z Bogiem na ustach wsta-
ją i kładą się spać. Tego, co działo się w Treblince, na samej tyl-
ko stacji kolejowej, nie sposób opowiedzieć ani opisać. Nikt nie 
pojmie ani nie odtworzy tych okropności, tego piekła na ziemi.

F. Ząbecki, Wspomnienia dawne i nowe, Warszawa 1977, s. 48

Załoga obozowa urządzała „wypady” do okolicznych miejsco-
wości, podczas których swoją brutalnością budziła strach i poczucie 
ciągłego zagrożenia zabraniem do obozów. Wachmani demoralizo-
wali okolicznych mieszkańców żądając wódki i towarzystwa kobiet, 
a każdy sprzeciw tłumili ciężkimi pobiciami i gwałtami.

Komendant obozu Stangl interesował się nie tylko obozem za-
głady, lecz również wszystkim, co działo się w bliższej i dalszej 
okolicy obozu. Szczególnie czuwał nad sprawnym podstawia-
niem wagonów z „przesiedleńcami” do obozu, nad zachowa-
niem się ludności w okolicznych wsiach […].

F. Ząbecki, Wspomnienia dawne i nowe, Warszawa 1977, s. 83

Nie wszyscy przeciwstawili się załamaniu moralnych warto-
ści. Znane są przypadki handlowania i  utrzymywania bliskich 
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kontaktów z załogą obozową. Niektórzy w deportowanych ludziach 
nie widzieli skazanego na zagładę bliźniego, ale okazję do szybkie-
go wzbogacania się. Zdarzało się, że na stacji w Treblince, skrajnie 
wycieńczonym Żydom sprzedawano wodę po niewiarygodnie wy-
sokich cenach, nawet 100 zł14 za butelkę, co było potępiane przez 
polską prasę konspiracyjną15. Handel ten odbywał się na ogół za 
zgodą i  przyzwoleniem Niemców odpowiedzialnych za kierowane 
tu transporty. Tym bardziej godnymi pamięci są osoby, które nie 
poddały się temu kryzysowi wartości.

Niezłomna postawa Franciszka Ząbeckiego nie była przypad-
kiem odosobnionym. 20 sierpnia 1942 r. Jan Maletko, 21-letni pra-
cownik kolei w  Treblince, został zastrzelony przez niemieckiego 
strażnika w chwili, gdy bezinteresownie podawał wodę Żydom za-
mkniętym w wagonie.

Kolejarze, mimo zakazu podawali Żydom wodę. Nawet żony 
pracowników stacyjnych jak Pronicka, żona zawiadowcy sta-
cji, Bąkowa, żona pracownika odcinka drogowego, Wierz-
bowska, żona zawiadowcy odcinka drogowego i  moja żona 
Stanisława płacząc biegły z wiaderkami do wagonów, aby choć 
kropelkę wody podać małym dzieciom. Było to – jak już wspo-
minałem – bardzo niebezpieczne. Za podanie wody na stacji 
Treblinka zastrzelono robotnika służby drogowej.

F. Ząbecki, Wspomnienia dawne i nowe, Warszawa 1977, s. 46

14. Ludność żydowską zamknięto w gettach i pozbawiono możliwości za-
robkowania. Tylko nieliczni dostawali wynagrodzenie za swoją pracę. W kro-
nice getta warszawskiego zachowały się informacje z  czerwca 1942  r. o  wy-
nagrodzeniu policji żydowskiej: było to 10 zł dziennie oraz większy przydział 
produktów spożywczych; Emanuel Ringelblum, Kronika getta warszawskiego, 
wrzesień 1939  – styczeń 1943, red. Artur Eisenbach, Warszawa 1983, s. 402.

15. Biuletyn Informacyjny, 22 VI 1944, R. VI, Nr 25 (232), Nakład A, „Biu-
letyn Informacyjny”, cz. III. Przedruk rocznika 1944 „Konspiracja”, Warsza-
wa 2003, s. 207; cyt. za: Edward Kopówka, Paweł Rytel-Andrianik, Dam im 
imię na wieki (Iz 56,5). Polacy z okolic Treblinki ratujący Żydów, Oksford – Tre-
blinka 2011, s. 94.
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Opór stawiany Niemcom przez wielu kolejarzy, również tych 
pracujących na stacji w  Treblince, przybierał różne formy i  trwał 
przez całą okupację. Nie miał charakteru walki otwartej, walki 
z bronią w ręku. Kolejarze sabotowali jednak polecenia niemieckich 
przełożonych, „przekartkowywali” wagony towarowe, czyli pod-
mieniali listy przewozowe, przez co pociągi nie trafiały do miejsc 
przeznaczenia. Powodowało to chaos i opóźnienia w transportach. 
Opóźnianie pociągów nie tylko dezorganizowało transport, ale 
również umożliwiało przemieszczanie się konspiratorom oraz kon-
takty z tymi, którzy już trafili do niemieckiego Karnego Obozu Pra-
cy Treblinka I.

W czasie postoju specjalnie zatrzymywanych na stacji Tre-
blinka pociągów roboczych z więźniami – maszyniści schodzili 
z parowozu do kancelarii dyżurnego ruchu pod pozorem zała-
twiania spraw urzędowych. W poczekalni oczekujące rodziny 

Kolejarze przed stacją kolejową w Treblince, stoi Franciszek Ząbecki, okres 
okupacji niemieckiej [źródło: Franciszek Ząbecki, Wspomnienia dawne 
i nowe, Warszawa 1977]



30

wręczały maszyniście kartki, listy, mniejsze paczki. Kolejarze 
z obsługi parowozu, drużyny przetokowej, pracownicy stacyj-
ni pomagali, jak mogli, ułatwiając podawanie paczek. Maszy-
nista Władysław Gołębiowski (zamieszkały w Zduńskiej Woli) 
za przekazanie paczki został wysłany do obozu pracy w Tre-
blince: nie pamiętam jak długo przebywał w  obozie, ale wy-
szedł stamtąd o  kiju. Przetokowy Jan Kikoła z  Małkini za 
podawanie więźniom kartek był kilkakrotnie pobity do krwi. 
Przychodził później do pracy z  zabandażowaną i  spuchniętą 
jak bania głową. Kartki i  paczki przekazywał jednak w  dal-
szym ciągu.

F. Ząbecki, Wspomnienia dawne i nowe, Warszawa 1977, s. 22–23

Pomoc. Franciszek Ząbecki opisał nie tylko pomoc udzielaną 
przez kolejarzy więźniom Karnego Obozu Pracy Treblinka I 
i  mieszkańcom okolicznych wsi. Miejscowi kolejarze stara-

li się pomagać również żydowskim ofiarom Obozu Zagłady Tre-
blinka II. Było to bardzo niebezpieczne, ponieważ poza ciągłym pa-
trolowaniem okolicy przez załogę obozową w budynku stacyjnym 
mieszkało dwóch niemieckich kolejarzy – Willi Klinzmann i  Ru-
dolf Emmerich, którzy skierowani byli do nadzorowania na miejscu 
„przesiedlania” ludności żydowskiej.

W kilka zaledwie dni po uruchomieniu fabryki śmierci przy-
było na stację Treblinka dwóch niemieckich kolejarzy: Rudolf 
Emmerich z Drezna i Willi Klinzmann z Wuppertalu. […] Do 
zasadniczych prac związanych z  ogólnym ruchem pociągów 
i pracą kancelaryjną na stacji Niemcy nie wtrącali się. Do ich 
obowiązków należał nadzór nad sprawnym kierowaniem wa-
gonów z więźniami na bocznicę i odprowadzanie podstawio-
nej części pociągu do obozu śmierci. Mówili, że obsługują tylko 
„drogę do nieba” – „Himmelfahrt-Strasse”. Klinzmann i Em-
merich zajmowali oddzielny pokoik z  wejściem z  korytarza, 
prowadzącego do kancelarii dyżurnego ruchu; jedynie ściana 
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dzieliła mieszkanie moje i mieszkanie Józefa Pogorzelskiego od 
pokoju zajmowanego przez Niemców.

F. Ząbecki, Wspomnienia dawne i nowe, Warszawa 1977, s. 50

Obecność kolejarzy niemieckich, szczególnie Willego Klin-
zmanna, była coraz bardziej uciążliwa. Ciągłe jego strzelanie 
z pistoletu w mieszkaniu i z mieszkania przez otwarte drzwi 
i okno nawet do ptaków na drzewach, wywoływało troskę i ro-
dziło niepewność o nasze bezpieczeństwo.

F. Ząbecki, Wspomnienia dawne i nowe, Warszawa 1977, s. 75

Pomimo głoszonej przez Niemców antyżydowskiej propagandy 
i kontrolowania okolicy stacji kolejowej w Treblince, wielu z koleja-
rzy nie pozostało tylko biernymi obserwatorami. W miarę swoich 
możliwości, ograniczonych silnym nadzorem niemieckich opraw-
ców, starali się nieść pomoc deportowanym Żydom.

Było to 7 lub 8 sierpnia 1942 r., a więc pierwsze tygodnie mor-
dów w Treblince. Transporty z „przesiedleńcami” stały na sta-
cji przez całą noc […] Wychodząc tej nocy dość często celem 
przepuszczenia transportów wojskowych, widziałem jak mimo 
strzałów oddawanych przez konwojentów do uciekających, 
pojedyncze osoby przemykały pod wagonami na drugą stro-
nę pociągu.[…] usłyszałem ściszony męski głos: „Panie kole-
jarz! Panie kolejarz! Pomóż mi pan wydostać się stąd! Powiedz 
pan, którędy trzeba iść dalej”. […] Był tam młody Żyd, rabin, 
z  charakterystycznymi bokobrodami, pejsami. Pytał o  kieru-
nek ucieczki. Wytłumaczyłem, jak ma się udać do lasu, omi-
jając obóz.

F. Ząbecki, Wspomnienia dawne i nowe, Warszawa 1977, s. 55

Wagony załadowane [rzeczami pomordowanych] ściąga-
no z  obozu przeważnie przed wieczorem. Czynności kartko-
wania i  plombowania wagonów wykonywał jeden z  dyżuru-
jących zwrotniczych: Stanisław Sówka, Eugeniusz Styś, Jan 
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Spaltabaka, Hipolit Goska, Stanisław Borowy, Karol Socha. 
Zdarzało się, że wysyłani do wagonów zwrotniczowie wracali, 
pytając, co robić, gdyż w wagonach siedzą Żydzi. W takich wy-
padkach kazałem zaczekać do zmroku, a następnie jeden ze 
zwrotniczych pilnował, czy nie ma w pobliżu naszych niemiec-
kich nadzorców lub osób niebezpiecznych, wtedy otwieraliśmy 
drzwi wagonów i  Żydzi uciekali. Podawaliśmy im kierunek 
ucieczki i  miejscowości, gdzie mogli być względnie bezpiecz-
ni, niektórzy Żydzi prosili, aby ich zaplombować, a oni sami 
wyskoczą w drodze, by być dalej od stacji. Ucieczka z wago-
nu miała szanse powodzenia, gdyż pociągi towarowo-zbio-
rowe prowadziła obsługa polskich kolejarzy z  Siedlec. Takie 
przypadki były nie tylko na mojej służbie, ale także i na służ-
bie Józefa Pogorzelskiego. Jak się okazało zatrudnieni w obo-
zie Żydzi przy załadunku wagonów niejednokrotnie zdoła-
li się niepostrzeżenie ukryć, nawet przed współwięźniami, pod 
ładunkiem.

F. Ząbecki, Wspomnienia dawne i nowe, Warszawa 1977, s. 73

Żona zawiadowcy stacji Jadwiga Pronicka chciała obronić 
przed biciem Żydówkę, którą Klinzmann dopadł na drodze 
obok stacji. Zacietrzewiony Klinzmann chciał obie kobiety za-
mknąć do wagonu, jedną jako Żydówkę, drugą za udzielanie 
pomocy Żydom. Wstawiennictwo Emmericha i  przerażonego 
Pronickiego uwolniło Pronicką od losu, jaki spotkał Żydówkę. 
Kilka dni później, kiedy Pronicka przechodząc z mężem obok 
transportu podała Żydom chleb, Klinzmann doskoczył i bru-
talnie odepchnął ją uprzedzając Pronickiego, że jeżeli się taki 
fakt powtórzy zaprowadzi żonę do wagonu i przekaże komen-
dantowi transportu. Chociaż zwolnił Pronicką, to jednak za 
odchodzącą strzelał.
F. Ząbecki, Wspomnienia dawne i nowe, Warszawa 1977, s. 75–76
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Dokumentator niemieckich zbrodni. Niemcy, likwi-
dując ośrodki zagłady, zacierali wszelkie ślady prowadzo-
nej przez siebie działalności. Obóz Zagłady Treblinka II 

został zamknięty i rozebrany w listopadzie 1943 r. Na jego terenie 
zbudowano gospodarstwo rolne. Jako gospodarza pozostawiono 
ukraińskiego strażnika, który sprowadził tu swoją rodzinę i starał 
się pozorować prowadzenie zwykłej działalności rolniczej. Niemcy 
zniszczyli również całą dokumentację obozową. W sierpniu 1944 r., 
z zaminowanego budynku stacji kolejowej w Treblince, Franciszek 
Ząbecki wykradł część listów przewozowych Kolei Wschodniej, 

Fotokopie dokumentów wyniesionych przez Franciszka Ząbeckie-
go ze stacji kolejowej w Treblince w sierpniu 1944 r.: telegram z dnia 
18.08.1943 r., nadany z dyrekcji Kolei Wschodniej w Warszawie 
o uruchomieniu pociągu oznaczonego jako Pj 204 z Żydami z Białe-
gostoku do Treblinki w składzie 35 wagonów towarowych [źródło: 
Franciszek Ząbecki, Wspomnienia dawne i nowe, Warszawa 1977]
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które były nielicznymi oryginalnymi dokumentami potwierdza-
jącymi niemieckie ludobójstwo w Treblince. Materiały te posłuży-
ły do obliczenia wstępnej liczby wymordowanych Żydów w Obozie 
Zagłady Treblinka II oraz zostały wykorzystane w procesach prze-
ciwko niemieckim zbrodniarzom wojennym.

[…] było to około 6 sierpnia 1944 r. – dowiedziałem się, że już 
wszystkie stacje z kierunku Sokołowa Podlaskiego są zniszczo-
ne, Treblinka bądź to w nocy, bądź nad ranem zostanie wy-
sadzona, ponieważ wszystko było przygotowane przez nowo 
przybyłe oddziały specjalne. […] Nic nie mówiłem o swoim za-
miarze. Wyszedłem z mieszkania. Padał rzęsisty deszcz. Noc 

Fotokopie dokumentów wyniesionych przez Franciszka Ząbec-
kiego ze stacji kolejowej w Treblince w sierpniu 1944 r.: telegram 
o uruchomieniu pociągów z Bułgarii i Grecji do Treblinki [źródło: 
Franciszek Ząbecki, Wspomnienia dawne i nowe, Warszawa 1977]
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była ciemna i  późna godzina. […] Wszedłem ostrożnie […]. 
Szybko udałem się do pomieszczenia kasy, gdzie była część do-
wodów; znajdujące się tu dokumenty były rozrzucone po pod-
łodze. Złapałem, co było pod ręką. Tknięty przeczuciem nie 
poszedłem po następne przechowywane w innym pomieszcze-
niu. Cicho i bezszelestnie wyszedłem z budynku. […] Usłysza-
łem wybuch od strony Treblinki. To budynek stacyjny wyleciał 
w powietrze. […] Zabezpieczając zdobyte dowody, nie zdawa-
łem sobie w pełni sprawy z  tego, w  jaki sposób będą w przy-
szłości wykorzystane, do jakiego celu i przez kogo. Wiedziałem 
jednak, że mają one wartość dokumentu. Jednocześnie uwa-
żałem, że papiery te będą najlepszym dowodem mojej pracy 
w Treblince i moją legitymacją spełnionego obowiązku.
F. Ząbecki, Wspomnienia dawne i nowe, Warszawa 1977, s. 106–107

Franciszek Ząbecki jest także autorem unikatowego zdjęcia 
Obozu Zagłady Treblinka II. 2 sierpnia 1943 r. sfotografował dymy 
nad podpalonym przez więźniów podczas buntu obozem. Jest to 
najbardziej znana fotografia tej fabryki śmierci.

Zdjęcie autorstwa Franciszka Ząbeckiego przedstawiające płonący Obóz 
Zagłady Treblinka II po wybuchu buntu więźniów, 2 sierpnia 1943 r. [źró-
dło: Franciszek Ząbecki, Wspomnienia dawne i nowe, Warszawa 1977]
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Świadek oskarżenia. Po zakończeniu II wojny światowej 
Franciszek Ząbecki nadal pracował na kolei. Przeszedł na 
emeryturę w  grudniu 1969  r. W  1972  r. został odznaczony 

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, w 1975 r. Krzy-
żem Armii Krajowej. Swoje wojenne doświadczenia opisał w  wy-
danej w 1977  r. książce: Wspomnienia dawne i nowe. Był również 
bohaterem filmu dokumentalnego pt. Świadek oskarżenia, nakręco-
nego przez Wytwórnię Filmową „Czołówka”.

Józef i Jakub, synowie Franciszka i Stanisławy Ząbeckich, na 
lokomotywie, Treblinka 1943 r. [źródło: Archiwum Rodziny 
Ząbeckich]
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Jakub i Józef, synowie Franciszka i Stanisławy Ząbeckich, nieznany kole-
jarz i Franciszek Ząbecki, Biała Podlaska, początek lat 50 XX w. [źródło: 
Archiwum Rodziny Ząbeckich]

Franciszek Ząbecki z żoną Stanisławą, Podkowa Leśna 1960 r. [źródło: Ar-
chiwum Rodziny Ząbeckich]
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Franciszek Ząbecki z żoną Stanisławą, synową Barbarą i pierwszym wnu-
kiem Tomaszem, ok. 1970 r. [źródło: Archiwum Rodziny Ząbeckich]

Franciszek Ząbecki z drugim 
wnukiem Pawłem i synową Ma-
rią, chrzciny Pawła, lipiec 1971  r. 
[źródło: Archiwum Rodziny Zą-
beckich]
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Franciszek Ząbecki z drugim wnukiem Pawłem, osiedle kolejo-
we, pierwsze kroki wnuka, lipiec-sierpień 1972 r. [źródło: Archi-
wum Rodziny Ząbeckich]
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Franciszek Ząbecki, Piastów 1980 r. [źródło: Archiwum Rodziny Ząbeckich]
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Jako kolejarz zostałem wezwany na proces zbrodniarzy na 
dzień 16–18 stycznia 1965  r. do Düsseldorfu przeciwko za-
stępcy komendanta obozu zagłady w  Treblince Kurtowi Hu-
bertowi Franzowi i  innym. […]. A  jeśli zdecyduję się jechać, 
będę musiał przypomnieć sobie widziane kiedyś straszne ob-
razy śmierci bezbronnych młodych mężczyzn, starców, kobiet, 
dziewcząt i dzieci, aby móc możliwie dokładnie przedstawić to 
wszystko przed sądem. A sama myśl o tamtych czasach przy-
prawiała mnie o  ból serca i  zawroty głowy. Pomyślałem też 
i  o śmierci mego brata Grzegorza, zamordowanego w obozie 
Mauthausen. Mimo ogromnego zdenerwowania, czy podo-
łam zadaniu i poczuciu zagrożenia, miałem nieodpartą chęć 
wyjazdu, by świadczyć o ludobójstwie Niemców, by opisać to, 
co widziałem, aby osobiście przyjrzeć się zbrodniarzom i dać 
świadectwo prawdzie. Zacząłem odczuwać wielką satysfakcję, 
że dokumenty, które gromadziłem wtedy, nabrały wagi dowo-
dów winy i zbrodni.
F. Ząbecki, Wspomnienia dawne i nowe, Warszawa 1977, s. 114–116

Franciszek Ząbecki wziął udział w procesach:
 — 19 stycznia 1965 r. w Düsseldorfie. Oskarżonymi byli: Kurt 

Franz – zastępca komendanta Obozu Zagłady Treblinka II 
i członkowie załogi SS tego obozu: Willy Grossmann, Otto Horn, 
Erwin Lambert, Heinrich Arthur Matthes, Willi Mentz, August 
Wilhelm Miete, Gustav Münzberger, Albert Rum, Otto Stadie, 
Franz Suchomel oraz członkowie załogi SS Karnego Obozu Pra-
cy: Karl Prefi, Hans Heibusch i Johann Röge;

 — 9 września 1966 r. w Bielefeld. Złożył tam zeznania odnoszące 
się do dat i składów pociągów przywożących Żydów z białostoc-
kiego getta. Oskarżonymi byli: komendant Policji Bezpieczeń-
stwa i SD w Białymstoku Wilhelm Altenloh oraz funkcjonariu-
sze policji Lothar Heimbach, Heinz Errelis i Richard Dibus;

 — 6 marca 1968  r. we Frankfurcie nad Menem. Oskarżony-
mi byli: były niemiecki ambasador w  Bułgarii i  Grecji Adolf 
Beckerle oraz Fritz von Hahn, wyższy urzędnik Judenreferatu 
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w niemieckim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Ząbecki zło-
żył zeznania potwierdzające przybywanie na stację w  Treblin-
ce „transportów śmierci” z wielu europejskich krajów będących 
pod niemiecką okupacją;

 — 28 sierpnia 1970 r. w  Düsseldorfie. Oskarżonym był Franz 
Paul Stangl – komendant Obozu Zagłady Treblinka II.

Franciszek Ząbecki zmarł 11 kwietnia 1987 r. w Piastowie.

Artykuł Wacława Kruszewskiego o Franciszku Ząbeckim [źródło: „Wieści 
Sokołowskie”, 2.06.2011 r., Archiwum Muzeum Treblinka]
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Artykuł Piotra Ząbeckiego, syna Franciszka Ząbeckiego [źródło: „Życie 
Siedleckie”, 13.12.2013 r., Archiwum Muzeum Treblinka]
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Artykuł Wacława Kruszewskiego o Franciszku Ząbeckim [źródło: „Życie 
Siedleckie”, 5.07.2013 r., Archiwum Muzeum Treblinka]
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Stacja kolejowa w  Treblince od roku 1944. Wycofują-
ce się przed Armią Czerwoną wojska niemieckie niszczyły 
tory i stacje kolejowe. W celu przywrócenia łączności ponow-

nie odbudowywano całe linie kolejowe, między innymi trasę Siedl-
ce – Małkinia. Już w 1944 r. kolej w tym regionie wykorzystano do 
wywózki w głąb Związku Sowieckiego osób związanych z polskim 
podziemiem niepodległościowym.

[…] wszedłem w las przy torze kolejowym. Torowisko wyglą-
dało okropnie, wszystko poprute, pocięte, powyginane, po-
plątane. […] widziałem zniszczenia, jakich Niemcy celowo 
w ostatniej chwili dokonali. Były one potworne. Każdy most, 
każdy mostek czy przepust został wysadzony w powietrze, słu-
py telegraficzne połamane, szyny zniszczone, nawet podkłady 
były na pół pocięte hakiem ciągnionym przez parowóz. Sta-
cja Sokołów Podlaski zniszczona kompletnie, ale już czynna. 
Cały ruch na linii od Siedlec odbywał się przez mosty prowizo-
ryczne odbudowane przez oddziały radzieckich wojsk kolejo-
wych. Tory były przebudowane na prześwit kolei radzieckich, 
umożliwiając ruch pociągów i  transportów wojskowych bez-
pośrednio z dalekiego zaplecza. Obsługa stacji była wojskowa. 
Kolejarze – Polacy zaczęli się zbierać i przystępować do pracy.
F. Ząbecki, Wspomnienia dawne i nowe, Warszawa 1977, s. 111–112

Po zakończeniu działań wojennych odbudowano całą infra-
strukturę kolejową. Linia kolejowa Siedlce – Małkinia przez wiele 
lat była podstawowym środkiem transportu dla mieszkańców re-
gionu. Wraz z upowszechnieniem się komunikacji samochodowej, 
kolej traciła jednak na znaczeniu. W 1993 r., ze względu na nieren-
towność, Polskie Koleje Państwowe zlikwidowały linię dla ruchu 
pasażerskiego. Opuszczona stacja kolejowa w Treblince była dewa-
stowana i  niszczała. W  kolejnych latach zdemontowano tory ko-
lejowe. W roku 2016 oddano do użytku przebudowaną drogę wo-
jewódzką, której odcinek z  Małkini do Kosowa Lackiego został 
poprowadzony w miejscu zlikwidowanej linii kolejowej.
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Schienenwolf – wilk szynowy, maszyna do niszczenia torów kolejowych 
[Źródło: domena publiczna]

Budynek nieczynnej stacji kolejowej w Treblince, pierwsza dekada XXI w. 
[źródło: E. Kopówka, P. Tołwiński, Treblinka. Kamienie milczą – ja pamię-
tam, Siedlce 2007]
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Od zapomnienia do upamiętnienia. Upamiętnienie 
stacji kolejowej w Treblince przez wiele lat było przedmio-
tem zabiegów podejmowanych zarówno przez okolicznych 

mieszkańców, jak też pracowników ówczesnego Muzeum Walki 
i Męczeństwa w Treblince oraz inne osoby z kraju i zagranicy, mają-
ce świadomość ważności tego miejsca. W odpowiedzi na społeczne 
apele w roku 2018 Samorząd Województwa Mazowieckiego przeka-
zał w użyczenie Muzeum Treblinka działkę nr 25/46, będącą czę-
ścią dawnej stacji kolejowej we wsi Treblinka. Na podstawie badań 
prowadzonych na tym terenie przez Politechnikę Warszawską, wy-
tyczono jedną z dwóch bocznic, na których oczekiwały transporty 
z deportowanymi Żydami i Romami przed przyjazdem do Obozu 
Zagłady Treblinka II. Miejsce to zostało upamiętnione wg pomysłu 
doktora Edwarda Kopówki w konsultacji z pracownikami Muzeum 

Budynek, w którym mieszkał Franciszek Ząbecki w czasie okupacji nie-
mieckiej, stan w roku 2019 [źródło: Zbiory Muzeum Treblinka]
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Treblinka. Obecną formę upamiętnienia poprzedziły trwające dwa 
lata dyskusje społeczne. Wykonano nasyp nawiązujący do zlikwi-
dowanej bocznicy kolejowej, na którym umieszczono symboliczne 
betonowe podkłady kolejowe oraz tablice informacyjne krótko na-
kreślające historię stacji i jej najbliższego otoczenia. Upamiętnienie 
w tej formie ma charakter czasowy. Celem Muzeum Treblinka jest 
przywrócenie pamięci o tym miejscu.

Siedziałem pod stogiem siana obok dzieci ułożonych przez 
żonę do snu. Przeżywałem jeszcze raz wojnę i stratę znanych 
mi bliskich osób, […]. Jak wielką wartość w tej chwili dla mnie 
i moich najbliższych miało życie, nie zdołam opisać. Pragną-
łem żyć. Modliłem się. Dziękowałem Bogu za dotychczasową 
opiekę i prosiłem o dalszą.
F. Ząbecki, Wspomnienia dawne i nowe, Warszawa 1977, s. 109–110

Budowa nowej drogi Małkinia – Kosów Lacki po trasie dawnej linii kolejo-
wej, 2015 r. [źródło: Zbiory Muzeum Treblinka]
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Realizacja prac przy upamiętnieniu byłej stacji kolejowej w Treblince, 
2019 r. [źródło: Zbiory Muzeum Treblinka]

Realizacja prac przy upamiętnieniu byłej stacji kolejowej w Treblince, 
2020 r. [źródło: Zbiory Muzeum Treblinka]
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Obecne upamiętnienie byłej stacji kolejowej w Treblince, 2020 r. [źródło: 
Zbiory Muzeum Treblinka]

Realizacja prac przy upamiętnieniu byłej stacji kolejowej w Treblince, 
2020 r. [źródło: Zbiory Muzeum Treblinka]
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Aneks I. Kolejarze, pracujący na stacjach kolejowych w okoli-
cy Treblinki w  czasach niemieckiej okupacji, którzy starali się 
sprzeciwiać rozporządzeniom narzucanym przez Niemców:

Stanisław Siwek, ps. „Czardasz” – zawiadowca stacji kolejo-
wej w Treblince, na wiosnę 1941 r. przeszedł do pracy w Małki-
ni, gdzie pracował jako dyżurny ruchu. Współpracował z koleja-
rzami z Treblinki, opóźniając pociągi, co umożliwiało rodzinom 
kontakt z więźniami. Mylnie kierował składy pociągów, powodu-
jąc dezorganizację w płynności ich przemieszczania się.

Józef Pronicki – zawiadowca stacji kolejowej w Treblince po Stani-
sławie Siwku. Działał w konspiracji. Odszedł z Treblinki do War-
szawy w maju 1943 r.

Włodzimierz Wierzbowski – zawiadowca odcinka drogowego.

Władysław Chomka – torowy odcinka drogowego.

Tadeusz Bąk – kancelista odcinka drogowego, były zawodowy oficer 
Wojska Polskiego.

Feliks Gałach, ps. „Gwizdek” – dyżurny ruchu na stacji Wólka 
Okrąglik. Zaprzysiężony przez Franciszka Ząbeckiego.

Kazimierz Gawkowski – zwrotniczy na stacji w Treblince. Jego syn 
Stanisław Gawkowski pracował jako goniec w żwirowni nieopo-
dal Karnego Obozu Pracy Treblinka I, był łącznikiem pomiędzy 
więźniami a ich rodzinami.

Karol Socha, ps. „Kubuś” – zwrotniczy na stacji w Treblince. We-
dług Franciszka Ząbeckiego był człowiekiem godnym zaufa-
nia. Otwierał w  nocy drzwi wagonów, aby umożliwić ucieczkę 
więźniom.

Józef Pogorzelski, ps. „Kostuś” – dyżurny ruchu na stacji w  Tre-
blince. Ściśle współpracował z  Franciszkiem Ząbeckim, zbiera-
jąc informacje o niemieckich transportach przechodzących przez 
stację kolejową w Treblince.
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Stanisław Sówka – zwrotniczy drugiego posterunku w Treblince.

Jan Spaltabaka – zwrotniczy pierwszego posterunku w Treblince.

Eugeniusz Styś – zwrotniczy na stacji kolejowej w Treblince.

Hipolit Goska – zwrotniczy na stacji kolejowej w Treblince.

Józef Kuźmiński – zawiadowca stacji Treblinka (po odejściu Józefa 
Pronickiego). Były zawodowy wojskowy, służył w 9 Batalionie Te-
legraficznym w Brześciu nad Bugiem.

Stanisław Borowy – zwrotniczy na stacji kolejowej w Treblince.

Jan Maletko – pracownik kolei w Treblince. 20 sierpnia 1942 r. zo-
stał zastrzelony przez strażnika niemieckiego, kiedy podawał 
wodę Żydom zamkniętym w wagonach kierowanych do Treblin-
ki. Miał wówczas 21 lat. Jego ciało włożono na samochód jadący 
do Obozu Zagłady Treblinka II, gdzie miało być spalone. Na proś-
bę innego pracownika kolei zdjęto zwłoki Maletki i przewieziono 
do Prostyni, gdzie został pochowany na cmentarzu parafialnym.

Stanisław Przyborowski – ur. w Dębem k. Kosowa Lackiego. Praco-
wał na stacji kolejowej w Małkini jako maszynista. Odmówił pro-
wadzenia pociągu z deportowanymi Żydami do Obozu Zagłady 
Treblinka II. Ukrywał się w  Wólce Okrąglik. Został schwytany 
przez Niemców i osadzony w Karnym Obozie Pracy Treblinka I. 
Zginął na kilka dni przed likwidacją obozu.

Lucjan Puchała – w czasie niemieckiej okupacji pracował jako kole-
jarz na stacji w Małkini. W czerwcu 1942 r. został skierowany do 
budowy rampy w powstającym Obozie Zagłady Treblinka II, na-
stępnie, na początku lipca 1942 r., do pracy na rampie przeładun-
kowej w  żwirowni nieopodal Karnego Obozu Pracy Treblinka 
I. Podczas wykonywania swoich obowiązków przekazywał listy 
więźniów ich rodzinom oraz dostarczał paczki z artykułami spo-
żywczymi. Za tę pomoc 14 maja 1943 r. został uwięziony w Kar-
nym Obozie Pracy Treblinka I, gdzie spędził ponad siedem mie-
sięcy. Pracował w  żwirowni przy ładowaniu piasku na wagony. 
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Jesienią 1943  r. w  obozie wybuchła epidemia tyfusu. Chorymi 
więźniami zajmował się pochodzący z Żyrardowa doktor Pacio-
rek. Dobrowolnie pomagał mu Lucjan Puchała. Sporządził on li-
stę 147 więźniów, którzy w okresie od 12 listopada do 20 grudnia 
1943 r. zmarli w Karnym Obozie Pracy Treblinka I na skutek gło-
du, wycieńczenia organizmu lub tyfusu.

Jan Kikoła – przetokowy z Małkini. Za przekazywanie kartek więź-
niom Karnego Obozu Pracy Treblinka I był kilkakrotnie ciężko 
pobity. Przychodził do pracy z obandażowaną i  spuchniętą gło-
wą, mimo tego kartki i paczki przekazywał nadal.

Eugeniusz Afansajew – pracownik kolei w  Małkini. Brał udział 
w przetrzymywaniu na stacji pociągów, aby ułatwić kontakt po-
między więźniami a ich rodzinami.

Więch – pracownik kolei w Małkini. Brał udział w przetrzymywa-
niu na stacji pociągów.

Stanisław Cyprysiak – zawiadowca stacji kolejowej w Małkini. Czo-
łowy działacz małkińskiego środowiska konspiracyjnego. Aresz-
towany przez Niemców 24 lipca 1941 r. Zginął na Pawiaku.

Czesław Pyskło – członek Polski Niepodległej, działał w wywiadzie 
kolejowym w Małkini.

Ryszard Kusy – członek Polski Niepodległej, działał w  wywiadzie 
kolejowym w Małkini.

Mirosław Siwek – pracował w biurze wagonowym w Małkini. Był 
członkiem Polski Niepodległej, działał w wywiadzie kolejowym.

Jerzy Gawłowski – magazynier na stacji kolejowej w  Małki-
ni, celowniczy lekkiego karabinu maszynowego w  1 Plutonie 
7 Kompanii AK.

Leon Grygo – konduktor, członek Polski Niepodległej, działał w wy-
wiadzie kolejowym.

Czesław Maciejczuk – konduktor, członek Polski Niepodległej, dzia-
łał w wywiadzie kolejowym.



54

Henryk Majewski – technik kolejowy na stacji w Małkini. Członek 
ruchu oporu. Aresztowany na jesieni 1942 r. Zginął w Hamburgu.

Bolesław Makarski, ps. „Gąsior” – zwrotniczy stacji w  Małkini. 
24  sierpnia 1943  r. dokonał sabotażu, w wyniku którego doszło 
do wybuchu wagonów z benzyną. Po akcji zbiegł.

Cukier – kolejarz z Małkini, przeżył Auschwitz.

Józef Brajbisz, ps. „Łasica” – komendant stacji Kosów Lacki z  ra-
mienia VI Rejonu Kolejowego „Podlasie”.

Leon Osypiński, ps. „Leon” – dowodził 4 plutonem drogowym 
w Kosowie Lackim.

Tadeusz Nogal, ps. „Śmigoń” – przedwojenny zawiadowca stacji ko-
lejowej w Kosowie Lackim. Zorganizował kolejarzy w ruchu pod-
ziemnym oraz przyczynił się do powstania w 1939 r. w tej miej-
scowości komórki ZWZ. 1 listopada 1941 r. Tadeusz Nogal został 
aresztowany przez Gestapo wraz z  około 20 innymi członka-
mi kosowskiej konspiracji. Wszystkich ich wywieziono do Au-
schwitz. Przeżył tylko Tadeusz Nogal.

Władysław Gołębiowski – maszynista, zamieszkały w  Zduńskiej 
Woli. Za przekazywanie paczek więźniom Karnego Obozu Pracy 
Treblinka I został osadzony w obozie.

Czesław Kłosek – urodził się 2 sierpnia 1906 r. Był mieszkańcem So-
kółki, gmina Sadowne. Pracował jako kolejarz na trasie Sadowne 
– Prostyń. Został aresztowany przez Niemców za niesienie pomo-
cy potrzebującym i osadzony w więzieniu na Pawiaku. 2 marca 
1942 r. znalazł się w grupie osób wywiezionych z Warszawy i roz-
strzelanych ok. godz. 19 w Treblince, na terenie obecnie nazywa-
nym Miejscem Straceń.
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Aneks II. Z pamiętnika kolejarza. Plan obozu zagłady Treblin-
ka. Wykonanie oraz Udzielanie pomocy Żydom – maszynopis 
Franciszka Ząbeckiego
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Z pamiętnika kolejarza

F r a n c i s z e k  Z ą b e c k i 
ps. „Dawny” „Józuba” Nr 2850

PlAN 
Obozu Zagłady TrEbliNKA

W y k o n a n i e

W czasie masowego mordowania Żydów w obozie Treblinka, praco-
wałem jako dyżurny ruchu na stacji kolejowej Treblinka, oddalonej 
od obozu 6 km. Byłem zaprzysiężonym członkiem AK ps. „Dawny” 
później „Józuba”. Należałem do Obwodu AK Sokołów-Podlaski pod 
kryptonimem „Sęp”. Dowódcą Obwodu był mjr „Socha” – Franci-
szek Świtalski, zastępcą d-cy Obwodu był kpt „Przebój” – Franciszek 
Pieniak. Obwód miał ścisłe powiązania konspiracyjne na własnym 
terenie z  grupą kolejarzy zorganizowanej jako 8-ma kompania do-
wodzona przez Zawiadowcę stacji Sokołów-Podl. Roberta Dąbrow-
skiego ps. „Zagończyk”. Kompania wchodziła w  skład VI Rejonu 
Kolejowego w Siedlcach. W zgrupowaniu kolejarzy byłem zakonspi-
rowany pod nr 2850. Komendantem VI Rejonu Kolejowego był Sta-
nisław Suszyński ps. „Wierzba”. Z-cą Komendanta był Józef Worow-
ski ps. „Wrzos”.

Jesienią w  roku 1942 otrzymałem rozkaz od Z-cy Komendanta 
Obwodu „Przeboja” sporządzenia i dostarczenia planu obozu zagłady 
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„Treblinka” z  uwzględnieniem jakości i  rodzaju ogrodzenia, roz-
mieszczenia kozłów przeciwczołgowych ustawionych w kilku miej-
scach, gniazd karabinów maszynowych, wież wartowniczych, dróg 
dojazdowych, rozmieszczenia budynków wewnątrz obozu, osłon na-
turalnych jak: las, zarośla, wzniesienia gruntu, itp. Dowództwo AK 
przywiązywało wielką wagę do szczegółowego wykonania planu, 
a ponieważ była to sprawa b. niebezpieczna i ryzykowna liczono się 
prawdopodobnie z tym, że jednej osobie wykonanie planu może się 
nie udać. Wobec tego taki sam rozkaz otrzymał jeden z nauczycie-
li sąsiedniego Obwodu węgrowskiego „Wilga”. Nazwiska nie znam. 
Wiem też na pewno, że plan obozu robił osobiście „Przebój”. Dowie-
działem się jednocześnie, że plan obozu jest konieczny do wykonania 
zamierzonego zniszczenia obozu przez napad zbrojny i oswobodze-
nia kilkuset Żydów z obsługi, będących przy życiu. Wiedziałem też, 
że akcja ta miała być rozpracowana szczegółowo i m.in. obejmować 
dostawę żywności dla załogi SS-manów w  obozie. Na wyznaczony 
dzień miało być zatrute pieczywo dostarczane z piekarni Stanisława 
Zabuskiego z  Kosowa-Lackiego, mleko ze Spółdzielni mleczarskiej 
w Wólce-Okrąglik, a nawet piwo z rozlewni Burcharta z Sokołowa-
-Podl. lub Kosowa-Lackiego. Żołnierze leśni nudzili się.

Do wykonania planu obozu przystąpiłem ze szczególną ostroż-
nością. Była to sprawa bardzo niebezpieczna. Groziła śmierć. Jak 
wiadomo obóz zbudowany był w lesie, lecz tkwił w nim tylko trze-
ma stronami. Ta część obozu gdzie palono trupy była odsłonięta od 
strony południowej. Plan robiłem poczynając od sytuacji w terenie, 
z miejsc umożliwiających lepszą widzialność obozu – bardziej odsło-
niętych, lecz równie niebezpiecznych. Mimo wszystko należało po-
dejść pod obóz od strony południowo-wschodniej. Od strony pól. 
Pola były odebrane właścicielom. Istniał zakaz uprawy. Stwierdzi-
łem jednak, że rolnicy przechodzili lub przejeżdżali przez ten duży 
nieurodzajny teren. Starałem się wykorzystać wszelkie nierówności 
lecz teren był na ogół równy. Podchodziłem w dzień. Krótkie spoj-
rzenie po wychyleniu się z za pagórka, krzewu lub drzewa musiało 
być przenikliwe, aby widziany fragment obozu dokładnie nanieść na 
szkic. Wieże wartownicze były widoczne, a  wartownicy lustrowali 
okolice. Widoczność obozu była często przesłonięta kłębami dymów 
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z palących się trupów, otulając, stosownie od kierunku wiatru, po-
bliże obozu. W tym przypadku można było więcej przybliżyć się do 
obozu, ponieważ widoczność wartowników była ograniczona. Wy-
konanie planu od strony bramy głównej i podjazdu pociągów nie sta-
nowiło specjalnej trudności – gdyż jazdy na parowozie umożliwiały 
to wykonanie. Obecność moja na parowozie mogła wzbudzić tylko 
podejrzenie naszych nadzorców, przewidując to wybierałem jazdy 
parowozu luzem po wagony do żwirowni.

Przy okazji należy podkreślić, że na st. Treblinka mieszkało 
dwóch kolejarzy niemieckich, specjalnie przybyłych na czas mor-
du w Treblince, do nadzorowania pracy kolejarzy polskich. Byli to: 
Willi Klinzman i Rudolf Emmerich. Byli to gestapowcy i na zmianę 
z wagonami Żydów jeździli do obozu. Mieszkali w budynku stacyj-
nym z „panienkami” z okolicy. Towarzystwa tego należało się bardzo 
wystrzegać.

Jazdy takie mogłem wykorzystać w  dni wolne od służby, nie 
chcąc jednak wzbudzać zainteresowania też u kolegów – współpra-
cowników – do parowozu na stacji nie wsiadałem, a  tylko na dru-
gim posterunku zwrotniczowskim. Jazdy te dały mi tylko ogólne ro-
zeznanie sytuacji, ponieważ parowóz do żwirowni szedł po innym 
oddzielnym torze. Szczegóły tej strony obozu zdobyłem z  lustracji 
w czasie dwukrotnej jazdy do obozu „śmierci” po wagony załadowa-
ne odzieżą po zamordowanych.

Ponieważ większa część obozu usytuowana była w lesie należało 
zlustrować i  tę część osłoniętą lasem. Z obozu „śmierci” wychodzi-
ła pod dozorem Ukraińców grupa Żydów do robót przy ulepszaniu 
dróg dojazdowych do obozu przez las, robienia przecinki podszy-
cia leśnego dla lepszej widoczności, wykonywania umocnień wokół 
obozu itd. Niemcy-ukraińscy wychodząc z obozu wynosili po kryjo-
mu przed Niemcami dużo kosztowności i pieniędzy. Następnie zako-
pywali „skarby” pod różnymi większymi kamieniami, krzaczkami, 
przy pniach drzew, robiąc znaki według których trafiali następnego 
dnia lub po służbie, do ukrytych pieniędzy. Ukraińcy byli stale pijani 
i nie tylko w czasie wolnym od służby, lecz nie na tyle /na razie/ aby 
skutki pijaństwa wymykały się z pod kontroli SS-manów. Przydziały 
wódki Ukraińcom prawdopodobnie nie wystarczały. Za ujawnienie 
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przewinienia w służbie Ukraińcy karani byli chłostą lub osadzeniem 
na kilka dni głodu do bunkra. Znam przypadki ucieczki Ukraińców 
z obozu. To ich jednak nie przerażało ani odstraszało od nadużywa-
nia wódki przy każdej okazji w służbie poza obozem.

Ukraińcy zawierali znajomości z ludnością wsi Wólka-Okrąglik, 
wsi Poniatowo i  kazali sobie przynosić do lasu w  dni dozoru, nad 
grupą roboczą Żydów, dużo wódek. Historia ta rozniosła się w „se-
krecie”, tak że podchodzili nie tylko znajomi Ukraińcom, ale zupeł-
nie nieznani „handlarze” z  innych okolic. Dostarczano więc wyso-
kogatunkowych wódek, likierów, wędlin, słodyczy, owoców, a nawet 
ciasta. Dozór nad pracującymi Żydami był mimo wszystko bardzo 
ścisły i ostry. Ukraińcy często oddawali strzały ostrzegawcze przed 
zbliżaniem się osób, napędzając Żydów do pracy w grupie. Wiedząc 
o tym, w związku z wykonaniem planu obozu, postanowiłem obej-
rzeć obóz od strony lasu i nanieść na szkic interesujące mnie szcze-
góły. Przyłączyłem się do grupy handlarzy. Miałem przy sobie kilka 
paczek papierosów „Mewa” pozorując handel.

Między dozorcami Żydów był często Ukrainiec nazwiskiem Pie-
trykow, który przychodził do rodziny Dudkowskich zamieszkałej 
we wsi Treblinka, tuż przy torach kolejowych. Ten właśnie później 
uciekł. On mnie znał jako kolejarza. Kupował ode mnie papierosy 
przypuszczał, że chodziło mi tylko o  zarobek. To jednak co mnie 
było potrzebne zdążyłem w tym czasie wystarczająco zaobserwować. 
Ryzyko było wielkie. Należało natychmiast szybko oddalić się aby 
nie natknąć się na częsty obchód SS-manów lub aby pijanemu Ukra-
ińcowi nie przyszła ochota zastrzelić człowieka. W razie obławy mo-
głem ponosić następstwa tylko za handel, ale mogłem narazić się na 
baty i obóz pracy.

Tak wspaniałą okazję postanowiłem jeszcze bardziej wykorzy-
stać. Na znaki o papierosa dawane przez Żydów, Ukrainiec zezwolił 
na sprzedaż papierosów. Zapytany Żyd o szczegóły dotyczące wnę-
trza obozu, przeraził się ogromnie i odszedł natychmiast nie chcąc 
słuchać nic więcej. Bał się, może podstępu. Każdy z nich żyjący li-
czył na przeżycie, na jakiś szczęśliwy przypadek. Ten prawdopodob-
nie nie myślał na razie o wywalczeniu wolności.

Ponowne zbliżenie do grupy Żydów po kilku dniach nie dało 



70

rezultatu. Chciałem jednak nawiązać takie porozumienie z  zało-
gą Żydów, aby i oni zorganizowali się wewnątrz obozu i w oznaczo-
nym dniu i  godzinie pomogli swą akcją do wspólnego zniszczenia 
obozu. Czy to na skutek rozmów między sobą, a  może i  ustaleń – 
pewnego dnia z grupy Żydów przybliżył się ukradkiem do mnie po 
papierosy Żyd, któremu powiedziałem w zaufaniu o możliwości wy-
konania napadu. Obiecał, że wspólnie z  innymi w  obozie zaufany-
mi muszą coś zorganizować. Żyd podał nawet swoje nazwisko jako 
Wiernik – ale czy było prawdziwe? – nie wiem. Znałem kiedyś Żyda 
stelmacha w Kosowie Ruskim nazwiskiem Wiernik – ale to nie był 
ten. Podał mi, już na przygotowanej uprzednio kartce kilka szcze-
gółów o  rozmieszczeniu zabudowań w  obozie. Była to bardzo cen-
na i jedyna informacja, którą wykorzystałem do planu i upewniłem 
się o  zgodności w  rozmieszczeniu budynków na skutek obserwacji 
własnych. Obiecałem Wiernikowi, że po uzyskaniu bliższych danych 
powiadomię ich w ten sam sposób. Przy następnym spotkaniu poda-
ne ponownie zapewnienie o  możliwości pomocy z  zewnątrz miało 
na celu dodać Żydom otuchy i bodźca do zorganizowania oporu lu-
dzi z grupy roboczej. Jak się okazało w krótkiej i szybkiej rozmowie 
z Wiernikiem. Organizacja Żydów już istniała, a przekazaną wiado-
mość przyjęli z wielką nadzieją. Podałem też kierunek ewentualnej 
ucieczki lasami za Bug.

Sporządzony wreszcie plan w ostatniej wersji uzgodniłem jeszcze 
ze zwrotniczym Kazimierzem Gawkowskim, który jeździł najczę-
ściej w czasie służby jako manewrowy do obozu „śmierci” z próżny-
mi wagonami po ładunek. Gawkowski często też wchodził do czę-
ści zamieszkałej przez SS-manów do załatwienia spraw Klinzmana 
lub Emmericha, lub z  listami przewozowymi do pokwitowania. Je-
żeli gestapowca z którym miał coś do załatwienia nie znalazł, mógł 
wchodzić do baraków administracyjnych skąd widział przez okna 
głębie obozu. Gawkowski był zaprzysiężonym członkiem AK, przy-
sięgę od Gawkowskiego odebrałem osobiście.

Wykonanie planu było b. pilne. Plan został sporządzony na ter-
min. Plan miałem dostarczyć osobiście do wskazanego miejsca w in-
nym czasie. Pewnego dnia otrzymałem rozkaz telefoniczny od „Za-
gończyka” aby „sprawozdanie” przywieźć niezwłocznie do Sokołowa. 
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Wyjechałem pierwszym pociągiem towarowym. Otrzymałem infor-
macje od „Zagończyka”, aby plan przekazać do rąk „Przeboja” ocze-
kującego w mieszkaniu mego brata Grzegorza ps. „Zbroja”. Podcho-
dząc do budynku wydawało mi się, że jestem obserwowany. Budynek 
był prawdopodobnie ubezpieczony. „Zbroja” wyszedł do mnie do 
przedpokoju jak nigdy z miną poważną, tajemniczą i jakby zatroska-
ną, oświadczając, że źle trafiłem z odwiedzinami, ponieważ ma bar-
dzo ważną konferencję lecz nie może nic mówić i  nie będzie miał 
czasu poświęcić mi kilku chwil. Prosił abym odpoczął w sąsiednim 
pokoju, gdyż nie chciałby aby mnie zauważono, a  konferencja nie-
długo się skończy. Zdziwiłem się zachowaniem brata lecz przypo-
mniałem sobie, że on nie wiedział dotąd o  mej przynależności do 
konspiracji. Spostrzegłem też, że nawet dzieci wyszły z mieszkania. 
Z  drugiego pokoju przez zamknięte drzwi dochodziły głosy kilku 
mężczyzn. „Konferencja” w  domu, dlaczego nie w  biurze cukrow-
ni? – zapytałem z uśmiechem. A mnie się zdaje, że dobrze trafiłem 
i  we właściwym czasie. Zamelduj – mówię tym „panom”, że mam 
im przekazać plan obozu „śmierci” Treblinka. „Zbroja” zdziwił się 
ogromnie i  przyznał, że rzeczywiście jego „Goście” czekają na ko-
goś od kilku minut i denerwują się. Nie wiedział, że czekają na mnie. 
W  pokoju zastałem kilku mężczyzn, których nie znałem. Byli to 
przedstawiciele Komendy AK. Między nimi był „Przebój”, któremu 
wręczyłem plan obozu.

Wyników konferencji nie znałem. W  rozmowie z  „Przebojem” 
w kilka dni później dowiedziałem się, że szykuje się akcja na obóz. 
Był z  tego zadowolony gdyż jak stwierdził: „towarzystwo” w  lesie 
gnuśnieje i  czeka tylko na coś poważniejszego. Spotkań z  Żydami 
więcej nie miałem. Do zbrojnej likwidacji obozu jednak nie doszło. 
Przyczyny nie są mi znane.

Upłynęło kilka miesięcy. W  Sokołowie nastąpiły wielkie aresz-
towania na skutek denuncjacji. „Przebój” wyjechał na Kielecczy-
znę. „Zbroja” został aresztowany w maju 1943 r. Przeszedł Pawiak, 
Oświęcim i  zginął w  kamieniołomach w  Mauthausen-Gusen jako 
numer 45330. Przechodziłem często chwile załamania wewnętrzne-
go. I co tu mówić – czekałem na swoją kolejkę. Był moment, że chcia-
łem uciekać do lasu, lecz nie wiedziałem co robić z żoną i chłopcami.
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Istniejąca Żydowska organizacja w obozie „zagłady” czekała od-
powiedniej chwili. Po rocznej haniebnej działalności hitlerowców, 
likwidacja Żydów dobiegała końca. Żydzi z obsługi obozu postano-
wili obóz spalić i wydostać się na wolność. W upalny dzień 2 sierp-
nia 1943 r. o godz. 15.00 ujrzeliśmy ze stacji Treblinka wielkie kłę-
by dymu przetykane płomieniami ognia unoszącego się nad obozem. 
Był to inny dym, nie ten codzienny – męczeński – był to dym i ogień 
zwycięstwa. To się nie paliło, a  jak mówili miejscowi „buzowało”. 
Jednocześnie dochodziły odgłosy strzałów i detonacje – upewniło to 
nas, że w obozie powstał bunt, a obóz został przez Żydów podpalony 
i toczy się walka.

Zorganizowani Żydzi z  obsługi w  obozie, których było kilkaset 
osób wykorzystali, okazję nastręczającą się do wywołania powstania. 
W tym czasie kiedy dwie zmiany SS-manów i Ukraińców udało się 
samochodami do kąpieli do Buga. Żydzi zdobyli i  rozbili magazyn 
broni, rozbili bramę i  wydostali się z  obozu. Duża grupa uwolnio-
nych Żydów wykorzystała prawdopodobnie podany przeze mnie kie-
runek i udała się w  lasy przez Bug w okolicach wsi Glina. Tam jak 
się okazało, w przeprawie pomagał i osłaniał Żydów oddział AK do-
wodzony przez Stanisława Siwka ps. „Śliwa”. Natychmiast po wywo-
łaniu powstania Żydów w  obozie, powstał w  okolicy wielki alarm. 
SS-mani i Ukraińcy wracając pośpiesznie z kąpieli ubierali się na sa-
mochodach. Na pomoc obozu, jechali Bahnschuze, wojsko, żandar-
meria z Kosowa, Sokołowa, Ostrówka, Małkini, Ostrowi-Maz. Jeżeli 
dobrze sobie przypominam to jechała nawet straż pożarna z Małkini 
wezwana przez Niemców. Wszystkie drogi były blokowane. Zorgani-
zowano natychmiast obławę na Żydów. Rozdzwoniły się telefony na 
stacji. Niemcy – kolejarze sąsiednich stacji pytali co się dzieje w Tre-
blince? Informowaliśmy – „to co każdego dnia”. Pytali też domyślni-
kami kolejarze – Polacy o przebieg wypadków – wyrażając swe zado-
wolenie. Obóz tymczasem palił się do godz. 18.00.

Dużo Żydów nie orientując się w terenie błądziło w okolicy. Zo-
stali oni schwytani, dostarczeni do obozu bądź też na miejscu bestial-
sko zamordowani. Niemcy wydali rozkaz do ludności w okolicy, że 
za udzielenie jakiejkolwiek Żydom pomocy grozi kara śmierci. Lud-
ność nie zwracała na to uwagi. Wielu Żydom umożliwiono chwilowe 
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ukrycie się, aby pod osłoną nocy przeprowadzić lub wskazać bez-
pieczny kierunek. Miało to miejsce we wsi Maliszewa, Grądy, Kieł-
czew. Były też przypadki, że Żydzi rezygnowali z ucieczki i tułaczki 
i po kilku dniach sami zgłaszali się do obozu na dobrowolną śmierć, 
aby tam iść, gdzie poszły ich całe rodziny. Ucierpiała też ludność pol-
ska za ukrywanie Żydów – zbitych katowanych wysłano do obozu 
pracy.

U d z i e l a n i e  p o m o c y  Ż y d o m

Dzięki natychmiast rozpowszechnianej informacji przez kolejarzy 
o tragedii Żydów przywiezionych pierwszym transportem i następ-
nymi do Treblinki, Żydzi w  miastach mieli możność zastanowie-
nia się nad niebezpieczeństwem, powzięcia decyzji i ucieczki z gett 
i ukrycia się u ludności polskiej, szczególnie po wsiach.

Żydzi osadzeni w  gettach na pewno przeczuwali, że im grozi 
nieszczęście, ale wyczekiwali. Nie wszyscy wierzyli w  masową za-
gładę. Nakładane okupy, fałszywe obietnice niemieckie o  pracy na 
roli lub w „Zakładach Przemysłowych” mogły być nikłą nadzieją na 
przeżycie.

Stwierdzonym jest faktem, że od momentu likwidacji Żydów 
w Treblince, zwiększyły się ucieczki z gett w Sokołowie-Podl., Wę-
growie i innych miastach Podlasia. Informacje o obozie w Treblince 

Warszawa 1967 Franciszek Ząbecki
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oraz inne, np. o  transportach wojskowych na front wschodni po-
dawałem skrupulatnie do punktu kontaktowego AK w  Sokołowie 
prowadzonego przez Bronisława Plechowskiego ps. „Wajda”. Przy-
puszczam, że informacje te podawane były nie tylko dla Warszawy. 
O tragedii Żydów musiał wiedzieć cały świat.

Ludność polska, tak miejscowa w Treblince, jak i na stacjach prze-
biegu pociągów odnosiła się z wielkim i bolesnym współczuciem dla 
Żydów. Kolejarze mimo zakazu donosili do transportów i podawa-
li Żydom wodę. Za podanie wody został na stacji Treblinka zastrze-
lony robotnik służby drogowej. Nazwiska nie pamiętam. Kolejarze 
otwierali drzwi wagonów na krótkich postojach pociągów na sta-
cjach, umożliwiając Żydom ucieczkę. Do wagonów podawano przez 
okienka łomy żelazne, młotki, obcęgi do wybijania desek, wyważa-
nia drzwi i  przecinania drutu kolczastego w  okienkach wagonów. 
Kolejarze ze służby ruchu szczególnie w nocy z latarką w ręku mie-
li usprawiedliwiony dostęp i przejście obok pociągu, ta okoliczność 
była właśnie wykorzystana w tym celu. Żydzi uciekali z gett. Ucieka-
li z pociągów będących w biegu w drodze do Treblinki. Wyskakiwali 
mężczyźni młodzi i starzy, kobiety z małymi dziećmi. Inna rzecz, że 
wyskakiwali nieszczęśliwie często pod koła pociągu. Od strony So-
kołowa nadchodzące transporty miały kilkakrotnie w składzie wa-
gony zupełnie puste, wszyscy zdążyli zbiec. Wiem, że konwojenci – 
Ukraińcy – transportów z Żydami byli karnie zatrzymani w obozie 
z  powodu tego, że dopuścili do ucieczki Żydów. Co się z  nimi sta-
ło nie wiem. Pociąg próżnych wagonów odszedł z  konwojentami 
w zmniejszonym stanie.

Na stacji Treblinka zwrotniczy Karol Socha ps. „Zawisza” – „Ku-
buś” – nr 2880 otworzył w nocy drzwi wagonu umożliwiając żydom 
ucieczkę. „Kubuś” zrobił to w czasie kiedy konwojenci Ukraińcy pija-
ni rabowali Żydów w innych wagonach.

Ucieczki Żydów z  obozu „śmierci” w  Treblince nie były jedyne 
w czasie masowej ucieczki podczas powstania i spalenia obozu. Było 
kilkanaście wypadków wywiezienia z obozu ukrytych Żydów w wa-
gonach pod ubraniami, butami, kocami i  innymi rzeczami po po-
mordowanych. Wagony załadowane rzeczami z  obozu, ściągał pa-
rowóz przetokowy na stację. Wagony te wysyłano przy wojskowych 
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listach przewozowych jako Bekleidungsstiicke der Waffen SS /odzież 
oddziałów SS/ do Niemiec. Sprawy te były załatwiane przez SS-ma-
na nazwiskiem Mätzig. Wagony musiały być na stacji zarejestrowa-
ne, okartkowane i zaplombowane, aby pociągiem zbiorowym w nocy 
odejść w dalszą drogę przez Siedlce lub Małkinię. Wagony okartko-
wywał i plombował jeden z dyżurujących zwrotniczych. Byli to: Sta-
nisław Sówka, Eugeniusz Styś lub Jan Spaltabaka. Wysłani do wago-
nów niezwłocznie wracali z zapytaniem „panie co robić w wagonach 
siedzą Żydzi”. Kazałem zaczekać do zmroku, a  następnie zwrotni-
czy Karol Socha lub Stanisław Sówka pilnowali czy nie ma w pobli-
żu naszych niemieckich nadzorców lub osób niebezpiecznych. Wtedy 
otwierałem drzwi wagonów i Żydzi uciekali. Podany został im kie-
runek ucieczki i miejscowość gdzie mogli być bezpieczni. Niektórzy 
życzyli sobie aby ich zaplombować to sami wyskoczą przez okienko 
w wagonie, w drodze na dalszej stacji od Treblinki. To było też pew-
ne, gdyż pociągi towarowo-zbiorowe najczęściej prowadziła obsługa 
polskich kolejarzy z Siedlec. Takie przypadki były nie tylko na mojej 
służbie, były także na służbie kolegi dyżurnego ruchu Józefa Pogo-
rzelskiego członka AK ps. „Kostuś” Nr 2848.

Kiedyś zwrotniczy Socha zgłosił mi, że przyszedł w nocy do jego 
budki zupełnie nagi mężczyzna z  wołaniem od drzwi „Panie ratuj 
pan Polaka i oficera polskiego”. – Uciekł z pociągu. Socha okrył go 
płaszczem, poszedł z  nim do swojego mieszkania, ubrał, zaprowa-
dził na strych stodoły i  tam przetrzymał go kilka dni. Żyd nie był 
o  rysach semickich. Prosił Sochę, aby pojechał do Sandomierza, 
ul. Krótka 4, do jego znajomych Nowackich, i przywiózł mu pienią-
dze, dowód osobisty i fotografie. Uradziliśmy z Sochą, aby zwrotni-
czy Sówka pełnił służbę za niego, a Socha pojechał do Sandomierza. 
„Kubuś” przywiózł pieniądze, dowód osobisty na polskie nazwisko, 
należało tylko nakleić fotografię uciekiniera i poprawić pieczęcie. Tej 
kosmetyki w dowodzie – dokonałem osobiście. Nie pamiętam jakie 
to było nazwisko. – a jak on naprawdę się nazywał też nie wiem, gdyż 
dopytywać się nie było sensu. Uciekinier zaopatrzony w odzież, do-
wód osobisty i pieniądze, został przeprowadzony do Małkini przez 
most na Bugu przez córkę „Kubusia”: Halinę Socha. Było to wiel-
kie ryzyko i  narażenie młodej dziewczyny może 15-sto letniej, na 
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następstwa w razie wpadki. Uchodzący w biały dzień Żyd ledwie pa-
nował nad sobą z przestrachu, aby nie był rozpoznany – mówiła póź-
niej Halina. W tym czasie stały transporty na stacji, a do uciekają-
cych Żydów żandarmi strzelali jak na polowaniu. Uciekinier mógł 
być przewieziony przez Bug łodzią, ale takim odważnym postępo-
waniem często zaskakiwano Niemców i nie podejrzewali nic złego. 
Brzeg rzeki był bardziej niebezpieczny i strzeżony przez służbę gra-
niczną. Przejeżdżających łodziami po schwytaniu odprowadzano na 
posterunek żandarmerii.

Byłem świadkiem i  sam miałem taki przypadek w  załatwieniu, 
jak zgłosił się Żyd obcokrajowiec z wykupionym biletem do Treblin-
ki o informację jak daleko do „Zakładów Przemysłowych”, gdzie do 
pracy odszedł cały transport ludzi. Wyszedł z  transportu w  czasie 
postoju na jakiejś stacji aby coś kupić w bufecie, transport odszedł 
a on został. Ponieważ był pewny niemieckich obietnic i uległ propa-
gandzie wsiadł w  następny pociąg osobowy i  gonił transport, gdyż 
chciał być razem z rodziną. Widząc co się na stacji działo i poinfor-
mowany szczegółowo przez kolejarza w  czerwonej czapce o  „pracy 
w Treblince” czego dowodem były dymy nad lasem, znikał ze stacji 
udając się we wskazanym kierunku na inne lasy.

Warszawa 1967 Franciszek Ząbecki
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Aneks III. Apel-wniosek mieszkańców o  upamiętnienie stacji 
kolejowej w Treblince
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Apel-wniosek mieszkańców Gminy Małkinia Górna, parafii Prostyń 
i  innych miejscowości o upamiętnienie terenów byłej stacji kolejo-
wej w  Treblince, 2015 r. [źródło: Kronika Haliny Rytel-Skorek, zdjęcie 
oryginału]
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Prostyń, dnia 20 sierpnia 2015 r.

Dot. Wizualnego upamiętnienia miejsca 
po byłej stacji kolejowej 
w Treblince

1. ŻYDOWSKI INSTYTUT HISTORYCZNY 
IM. EMANUELA RINGELBLUMA 
ul. Tłomackie 3/5, 00-090 Warszawa

2. POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. 
Centrala 
ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa

3. PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. 
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

4. MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG 
WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE 
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

5. MUZEUM REGIONALNE W SIEDLCACH 
ul. Piłsudskiego 1, 08-110 Siedlce

6. KURIA DIECEZJALNA. DIECEZJA 
DROHICZYŃSKA 
ul. Kościelna 10, 17-312 Drohiczyn

7. URZĄD GMINY W MAŁKINI GÓRNEJ 
ul. Przedszkolna 10, 07-320 Małkinia Górna

8. URZĄD MIASTA I GMINY W KOSOWIE 
LACKIM 
ul. Kolejowa 2, 08-330 Kosów Lacki

9. TYGODNIK OSTROŁĘCKI 
ul. Gorbatowa 2a, 07-410 Ostrołęka

Apel-Wniosek

Jako mieszkańcy Gminy Małkinia Górna, Parafii Prostyń i  in-
nych miejscowości, zwracamy się z uprzejmą prośbą do wymienia-
nych w adresie instytucji, a za ich pośrednictwem do ich podległych 
jednostek oraz do instytucji z nimi współpracujących, o podjęcie sto-
sownych działań w  celu odpowiedniego wizualnego upamiętnienia 



80

terenu byłej stacji kolejowej w Treblince, w historycznym powiązaniu 
z jej tragiczną rolą i funkcją w okresie II wojny światowej.

Niniejszy apel-wniosek uzasadniamy następująco:

Bardzo nas cieszą zachodzące zmiany infrastrukturalne obej-
mujące część obszaru Gminy Małkinia Górna usytuowaną po lewej 
stronie rzeki Bug, a szczególnie nowy most drogowy na rzece Bug na 
drodze Małkinia – Siedlce i budowa nowej drogi wojewódzkiej Mał-
kinia – Treblinka – Kosów Lacki – Sokołów Podlaski.

Jednak martwi nas, że budowa nowej drogi, o której mowa wyżej, 
wiąże się z  fizyczną całkowitą likwidacją infrastruktury kolejowej, 
szczególnie na terenie byłej stacji kolejowej w Treblince. Prowadzi to 
do zacierania już (może nie celowego), i zatarcia w niedalekiej przy-
szłości, wiedzy i symboli o tym, czym była stacja kolejowa w Treblin-
ce w  czasie II wojny światowej, przy fakcie istnienia w  jej pobliżu 
niemieckich obozów: obozu pracy w latach 1941–1944 (Treblinka I) 
i obozu zagłady w latach 1942–1943 (Treblinka II).

Niektórzy z nas pamiętają jeszcze z własnych przeżyć lub z prze-
rażających opowieści rodziców (często już nieżyjących), że stacja ko-
lejowa w Treblince w latach 1942–1943 była ostatnią stacją kolejową, 
ostatnim przystankiem, w ostatniej w życiu podróży pociągiem setek 
tysięcy osób, dla których podróż ta kończyła się męczeńską śmier-
cią w  którymś z  wyżej wymienionych obozów. Pamiętamy perony, 
tory i duże tablice na wysokich masztach z dużymi napisami wprost 
krzyczącymi: „NIGDY WIĘCEJ WOJNY”, „NIGDY WIĘCEJ TRE-
BLINKI” (których już nie ma), co odpowiednio komunikowało się ze 
znajdującymi się w pobliżu wyżej wymienionymi niemieckimi obo-
zami (teraz na terenie gminy Kosów Lacki).

Stoimy na stanowisku, że dla przyszłych pokoleń – nie tylko oko-
licznych mieszkańców i osób siedzących w autach, które będą mknę-
ły w  nieodległym czasie oddaną do użytku przedmiotową drogą – 
niezbędnym jest odpowiednio wizualnie upamiętnić teren byłej 
stacji kolejowej w Treblince, dla zachowania i przypominania wiedzy 
o tragicznej historii tego miejsca, także w ramach przestrogi.
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Przedstawiając powyższe sugerujemy, aby funkcję:

1) organizatora realizacji niniejszego apelu-wniosku przyjął Urząd 
Gminy w Małkini Górnej,

2) koordynatora realizacji niniejszego apelu-wniosku przyjęło Mu-
zeum Regionalne w Siedlcach,

3) opiekuna medialnego przyjął Tygodnik Ostrołęcki.
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że funkcję inicjatorów ni-

niejszego apelu-wniosku przyjął Jan Rytel-Skorek, zamieszkały 
w Treblince.

Uprzejmie prosimy o  pozytywne rozpatrzenie naszego apelu-
-wniosku i prośby.

Pod wnioskiem podpisały się 502 zainteresowane osoby.
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