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Paweł Błażewicz: Bunt w Treblince II

Nagle dał się słyszeć odgłos tłuczonego szkła, który dobiegł z rewirsztuby –
obozowego ambulatorium. Gospodarzem był tam więzień doktor Julian
Chorążycki, wcześniej kapitan Wojska Polskiego, który brał udział w wojnie
polsko-bolszewickiej, a w 1922 wybrał karierę cywilną i założył gabinet lekarski. 

Chwilę po dźwięku stłuczki z ambulatorium wyleciał jak z procy „Lalka”, Kurt Franz zastępca
komendanta Treblinki II. Drzwi zostały zamknięte od środka, bo „Lalka” musiał je wyłamywać
własnym ciałem. Świadkowie usłyszeli odgłosy walki, która za chwilę przeniosła się na dwór.
Mimo podeszłego wieku lekarza pojedynek był wyrównany. Nagle Chorążycki, padł jak kłoda,
bez przyjęcia jakiegoś decydującego ciosu „Lalki”. Niemiec wezwał ukraińskiego wachmana.
Wlewał lekarzowi wodę do omdlałych ust, a Ukrainiec deptał mu po brzuchu. Omdlałe – albo już
martwe – ciało przewieszono na drewnianym koźle i zaczęto okładać kijem w obecności
zwołanych więźniów.

„Lalka” koniecznie chciał pokazać, co ich czeka, gdyby przyszło im do głowy uderzyć kogoś
z mundurowej obsługi obozu. Chciał się też dowiedzieć, skąd lekarz miał przy sobie kilkaset
tysięcy złotych. Oficjalnie nie miał przecież kontaktu z więźniami, którzy sortowali
zrabowane mienie zagazowanych Żydów przywożonych tu z całej Europy okupowanej przez
Rzeszę Niemiecką.

To wydarzenie nie przeraziło jednak, ale wzmocniło ducha walki żydowskich więźniów
Treblinki II, którzy już od jakiegoś czasu planowali bunt. Właśnie tego dnia dowiedział się
o tym Samuel Willenberg, słynny „ostatni świadek Treblinki” i autor niesamowitych rzeźb
przedstawiających piętnaście scen z tej fabryki śmierci. Owego dnia został wysłany przez
swojego kapo do ambulatorium z jakimś ładunkiem w brudnym wiadrze. Były tam
pieniądze na zakup broni od ukraińskich strażników. Możliwe, że to któryś z nich
zadenuncjował bohaterskiego lekarza. Nagłe opadnięcie z sił tego ostatniego to działanie
kapsułki cyjanku, którą nosili przy sobie spiskowcy.

► Cały tekst na portalu IPN przystanekhistoria.pl 
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