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Upamiętnienie 76. rocznicy buntu w obozie
zagłady Treblinka II – 2 sierpnia 2019

  

  

  

  

  

 

W uroczystościach upamiętnienia 76. rocznicy buntu w obozie zagłady Treblinka II
zorganizowanych 2 sierpnia 2019 z inicjatywy Żydowskiego Instytutu Historycznego im.
Emanuela Ringelbluma wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, samorządowych
i kościelnych. Obecne były delegacje Instytutu Pamięci Narodowej, środowisk żydowskich,
korpus dyplomatyczny, a także wdowa po najdłużej żyjącym uczestniku buntu w Treblince
Samuelu Willenbergu – Ada Krystyna Willenberg.

Uroczystości otworzył prof. Paweł Śpiewak, dyrektor ŻIH. Odczytano listy skierowane do
zgromadzonych, m.in. od prezydenta RP Andrzeja Dudy, wiceprezesa Rady Ministrów,
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego, a także list premiera Izraela
Benjamina Netanyahu. 

Ada Krystyna Willenberg w swoim wystąpieniu stwierdziła m.in.: Zrobić bunt w getcie
to jest wielkie bohaterstwo, ale w obozie jest jeszcze większe.(…) W Treblince jeden był
obcy drugiemu. (...) W Treblince broni nie było. W Treblince jeden nie znał drugiego. Mój
mąż opowiadał, że on sam do ostatniej chwili nie wiedział, że w Treblince jest jakieś
podziemie, że coś planują.

Goście obejrzeli ponadto wystawę „Czy nie wiedzą o tym, że jadą
na śmierć?”, prezentującą współczesne zdjęcia autorstwa amerykańskiego fotografa Alana
Metnicka, który odwiedził Muzeum w Treblince. Fotografiom towarzyszą cytaty z pism
Emanuela Ringelbluma, oddające nastroje panujące w getcie warszawskim, gdy latem
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1942 roku Niemcy rozpoczęli deportacje do obozu zagłady w Treblince. 

2 sierpnia 1943 roku w niemieckim obozie zagłady w Treblince wybuchł zbrojny bunt, w
którym wzięło udział ponad 800 uwięzionych. Zaatakowano strażników i podpalono zbiornik
z paliwem. Głównym celem była ucieczka. Udało się to ok. 200 więźniom. Szacuje się, że
końca wojny doczekać mogło nie więcej niż 100 spośród nich.

Obóz w Treblince powstał w ramach akcji Reinhardt, w której mieli zostać zgładzeni
wszyscy Żydzi z Generalnego Gubernatorstwa. Był to, obok Bełżca i Sobiboru, ośrodek
natychmiastowej zagłady Żydów. Obóz w Treblince miał jedno zadanie: zgładzić jak
najwięcej Żydów w jak najkrótszym czasie. Pierwszy transport Żydów z getta
warszawskiego przybył do Treblinki 23 lipca 1942 roku. Do sierpnia 1943 roku Niemcy
wymordowali tutaj ok. 900 tys. osób. Większość z nich pochodziła z terenów Polski (z
Warszawy, Białegostoku, Grodna, Kielc, Radomia, Łukowa, Częstochowy, Kozienic i wielu
mniejszych miejscowości), ale także z Austrii, Belgii, Bułgarii, Czechosłowacji, Francji,
Grecji, Jugosławii, Niemiec i ZSRS. Wymordowano tu także dwa lub trzy transporty Romów.
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