M

Visit Poland with us!

Treblinka
Treblinka to niewielka miejscowość położona niedaleko Małkini Górnej. W jej okolicach
przed wojną istniała żwirownia- miejsce wybierania żwiru używanego do prac budowlanych.

Treblinka, symboliczna brama do obozu

Muzeum w Treblince, model obozu zagłady

W roku 1941 Niemcy wybrali to miejsce na obóz pracy przymusowej. Trafiali tu zarówno
Polacy jak i Żydzi głównie z dystryktu warszawskiego. Hitlerowcy kierowali tu tzw. „elementy
kryminalne” oraz ludność cywilną w odwecie za akcje dywersyjne przeciw okupantowi
niemieckiemu.
W wyniku pracy ponad siły, głodu, chorób i egzekucji w obozie tym nazwanym Treblinka I
zginęło około

Muzeum w Treblince, ekspozycja stała

10 tys. ludzi- w tym ok. 7 tys. Polaków. Do
roku 1944, gdy Niemcy zlikwidowali obóz,
przeszło przez niego około 20 tys. Ludzi.
W 1942 roku w odległości ok. 2 km. Niemcy
wybudowali obóz zagłady dla Żydów,
nazwany Treblinka II. Obóz ten położony w
lesie
został
zaprojektowany
jako
perfekcyjna fabryka śmierci.
Prowadziła do niego linia kolejowa z
niedalekiej Małkini Górnej. Wybudowano
rampę kolejową z budynkami przypomni-

nającymi zwykłą stację kolejową. Hitlerowcy prowadzili więźniów na plac za budynkiem
dworcowym, gdzie ci musieli zostawić swoje bagaże, oddać kosztowności.
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Następnie Żydzi byli rozdzielani do dwóch baraków: osobno kobiety z dziećmi, osobno
mężczyźni. Następnie pod pozorem przygotowania się do kąpieli kazano im się rozbierać i
nadzy byli prowadzeni wąską drogą nazwaną „drogą do nieba” do murowanego budynku, w
którym znajdowały się komory gazowe. Tu w ciągu dwudziestu zabijano Żydów tlenkiem
węgla. Zwłoki palono na stosach, a popioły wsypywano do wielkich dołów lub tez
wysypywano do rzeki.
W komorach gazowych Treblinki Niemcy
mordowali do 15 tys. Żydów w ciągu doby.
Do sierpnia 1943 roku, kiedy to wybuchł
bunt więźniów, Hitlerowcy wymordowali
tu ponad 900 tys. Żydów.
Pierwszy transport z Żydami
Getta
Warszawskiego dotarł do Treblinki w lipcu
1942 roku. Poza Żydami z Warszawy ginęli
tu także Żydzi z Białegostoku, Radomia
Kielc, Częstochowy i wielu innych
miejscowości z całej Polski oraz między

Treblinka, pomnik oraz symboliczny cmentarz

innymi Francji, Jugosławii, Grecji, ZSRR a nawet Niemiec. Po zdławieniu buntu Niemcy
zlikwidowali obóz zacierając ślady zbrodni.
Co roku do Treblinki przybywa wiele grup młodzieży z Izraela, aby poznać i dotknąć historii
swoich przodków.
Wydaje się słusznym, by pielgrzymowali tu nie tylko Żydzi, ale każdy człowiek, by poczuł
ogrom zła jakie tu się działo i zadumał się nad tym jak niewiele trzeba by stracić
człowieczeństwo i przestać widzieć w drugim człowieku osobę ludzką.
Zapraszam do galerii

powrót
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