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Wystawa „Obraz Treblinki w oczach Samuela
Willenberga”
Zachęcamy do obejrzenia fotografii piętnastu symbolicznych
rzeźb Samuela Willenberga, przedstawiających codzienność
życia w piekle na ziemi, jakim był obóz w Treblince.

Prace te składają się na wystawę, przygotowaną przez IPN w ramach obchodów
Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu. Wernisaż odbył się w 28
stycznia 2020 roku – dzień po 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu
zagłady Auschwitz-Birkenau, miejsca symbolizującego zbrodnię dokonaną przez
niemiecką III Rzeszę.

Inicjatywa Instytutu Pamięci Narodowej oddaje cześć ofiarom Holokaustu. Rzeźby pozostaną
pod opieką Instytutu Pamięci Narodowej przez rok. Do połowy marca 2020 można je było
oglądać w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” przy ul. Marszałkowskiej 21/25 w
Warszawie, W późniejszym terminie odwiedziły jeszcze Białystok, Częstochowę, Gdańsk, Kielce,
Kraków, Lublin i Szczecin. Są też obiektem warsztatów edukacyjnych, przeznaczonych dla
nauczycieli i uczniów.

Samuel Willenberg, żołnierz Wojska Polskiego i Armii Krajowej oraz uczestnik Powstania
Warszawskiego, mimo traumatycznych przeżyć wojennych w okupowanej przez Niemcy
Polsce, do końca życia w 2016 r. miał odwagę wracać do ojczystego kraju. Od wyjazdu do
Izraela w 1950 r. wielokrotnie wraz z żoną Krystyną przyjeżdżali do Polski – sami lub jako
przewodnicy izraelskiej młodzieży. Stali się rzecznikami dobrych relacji polsko-żydowskich,
nie ukrywając tragicznych, ale i pięknych wydarzeń łączących te dwie grupy polskich
obywateli podczas zbrodniczej niemieckiej okupacji.

 

Rzeźby Samuela Willenberga
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WYJŚCIE ŻYDÓW Z WAGONU NA PERON OBOZU W
TREBLINCE

BRĄZ, 2000

 

„Był słoneczny poranek. Plac rozbrzmiewał krzykami vorarbeiterów nawołujących do pracy.
Tak jak co dzień. […] Z peronu dochodziły nas odgłosy kół wagonów wpychanych powoli

przez lokomotywę do obozu. Przybył pierwszy poranny transport z ludźmi,” nadal
nieświadomymi tego, co ich tu czeka.

 

WYNOSZENIE ZMARŁYCH W CZASIE TRANSPORTU

BRĄZ, 2001

 

„[…] to komando składa się na ogół z chasydów. […] z byłych Jesziwotników. Widać po
nich, że niedawno zdjęli z siebie kapoty. […] Ta skromna grupa, której godłem była miotła,

zatrudniona była przy oczyszczaniu wagonów i rozsypywaniu środków dezynfekcyjnych
[…].”

 

To oni usuwali ciała osób, które zginęły w wagonach podczas transportu i zanosili je do
lazaretu w celu skremowania.”

Lazaret – z niemieckiego: szpital wojskowy; w Treblince: zwodniczy termin oznaczający
obszar ze studnią śmierci, w której płonął ogień.

 

OJCIEC ROZSZNUROWUJĄCY BUTY DZIECKU

BRĄZ, 2002

 

„Pociąg zatrzymał się powtórnie. Nagle poczuliśmy, że jedziemy w odwrotnym kierunku.
Ciągłe głośne uderzenia buforów wywołały przykre wstrząsy.[…] Widziałem, że większość
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wagonów pozostała na stacji, a my z jakaś częścią wagonów byliśmy pchani przez
lokomotywę na boczny tor.[…] Nagle wśród lasu na torze zobaczyłem baraki, a po chwili
ukazała się wysoka sterta butów, wśród których uwijali się ludzie.[…] Znalazłem się na

placu otoczonym z dwóch stron barakami […] Odległość między barakami wynosiła około
trzydziestu metrów. […] Stanąłem przy końcu baraku w bardzo gęstym tłumie mężczyzn.
Kilkunastu Żydów z czerwonymi opaskami na ramieniu kazało nam usiąść na ziemi i zdjąć

buty. Rozdali nam krótko pocięte sznurki, którymi mieliśmy wiązać buty do pary.

 

PAMIĘCI RUT DORFMAN

BRĄZ, 2001

 

„W baraku, w którym kobiety już zaczęły się rozbierać, stali więźniowie w białych
fartuchach fryzjerskich, a przy każdym z nich stał mały stołek. Zdjąłem z gwoździa wbitego
w drewnianą ścianę biały fartuch, włożyłem go, pomiędzy ścianą baraku a belką wystawały

nożyczki – wyjąłem je i stanąłem tak jak inni więźniowie-fryzjerzy przy jednym z wolnych
stołków. […] W tym dniu przeszło obok mnie sto kobiet. W pewnym momencie podeszła do
mnie młodziutka i śliczna dziewczyna. Nie miała więcej jak 20 lat. […] Dowiedziałem się od
niej, że nazywa się Rut Dorfman i że jest już po maturze. Zdawała sobie dobrze sprawę, co
ją czeka, i nie ukrywała tego przede mną. W jej ślicznych oczach nie dostrzegłem ani lęku,
ani smutku. Malował się w nich tylko bezmierny żal. Matowym głosem zapytała mnie, jak
długo będzie się męczyć. Odpowiedziałem, że tylko kilka minut. Jakiś ciężar spadł nam z

serca i łzy zakręciły się w naszych oczach. To właściwie było wszystko. Obok nas przesunął
się esesman i zmuszony byłem w dalszym ciągu przycinać jej długie, jedwabiste włosy. W

końcu wstała, obrzuciła mnie ostatnim, dziwnie powłóczystym spojrzeniem, jak gdyby
żegnała nim mnie i resztę nielitościwego świata, i powoli oddaliła się ku ostatniej alei.”

 

KOBIETY IDĄCE DO KOMORY GAZOWEJ

BRĄZ, 2000

 

„Popędzano ludzi z peronu w stronę otwartej na oścież bramy, która prowadziła na plac
transportowy. Po jej przekroczeniu esesmani kazali mężczyznom rozebrać się, a kobiety

były kierowane do baraku.
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[…] Nagie kobiety z dziećmi gnane były do stojących rzędem fryzjerów, a potem pędzono
je dalej – na ścieżkę śmierci, do komór gazowych.”

 

INWALIDA PRZED WEJŚCIEM DO „LAZARETU”

BRĄZ, 2002

 

„Na końcu placu - sortowni znajdował się mały teren w kształcie prostokąta. Przylegał do
wału piachu oddzielającego nasz plac od obozu śmierci. Ogrodzony był takim samym

ogrodzeniem z wyschniętych gałęzi jak reszta obozu. Nad furtką powiewała flaga
Czerwonego Krzyża. […] znalazłem się w małym pokoiku obwieszonym czerwonymi

pluszowymi kapami. Pod ścianami były rozstawione ławki obite czerwonymi pluszowymi
kołdrami. Siedzieli na nich starcy i kaleki. Kapo w białym fartuchu, z opaską Czerwonego

Krzyża na ręku prosił grzecznie siedzących, aby się rozebrali, gdyż będą badani przez
lekarza. […] Spod zdjętej garderoby wyłaniały się starcze nagie ciała dygoczące z zimna.
Gdy kapo zauważył, że przyglądam się uporczywie temu, co się tu odbywa, rozkazał mi

wyjść na zewnątrz drzwiami znajdującymi się po mojej prawej stronie. Znów natknąłem się
na zasłaniające mi drogę ogrodzenie. Aby je ominąć, skierowałem się na lewo. Znalazłem

się nagle na platformie z piachu. Siedział na niej na małym krzesełku Ukrainiec. Pod
platformą, w dole, piętrzył się stos niedopalonych trupów.

 

Lazaret – z niemieckiego: szpital wojskowy; w Treblince: miejsce służące do zabijania,
ucharakteryzowane na infirmerię, w którym uśmiercano chorych i niepełnosprawnych.

 

FLASCHEN SORTIEREN

Brąz, 2000

 

„Wózki dziecięce służyły w Treblince do zbierania butelek, termosów, słoików, naczyń
aluminiowych. Ci więźniowie mieli prawo przejść przez plac transportowy, by dostać się do
magazynu, mieszczącego się za barakiem kobiet, gdzie piętrzyły się sterty poukładanych

butelek rozmaitych kształtów. Grupa ta nazywała się komando „Flaszensortiren”. […]
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[…] Niemcy każą im zbierać wszystkie butelki, nawet potłuczone małe flaszeczki po
lekarstwach. Nie dlatego, że przedstawiają dla nich jakąś wartość. Zacierają w ten sposób

ślady tego, co się odbywa na wyjałowionej ziemi Treblinki. Bo jak […] wojna się skończy ich
klęską, jak wytłumaczyć, że na tym małym skrawku ziemi znajduje się tak dużo butelek?

Skąd one się tutaj wzięły.”

 

OBŁĄKANA DZIEWCZYNA

BRĄZ, 2002

 

„ Peron powoli opustoszał. Tylko pod barakiem, który przylegał do niego, pozostała jedna
mała dziewczynka. Trudno było określić jej wiek. Postrzępione szmaty zakrywały częściowo
jej wątłe ciałko. Kiedyś prawdopodobnie była to sukienka. Na głowie nosiła barwną chustkę,

którą przytrzymywała błyszczącymi białymi zębami jak agrafką. Jej duże, czarne, sarnie
oczy rzucały błędne spojrzenia wokół siebie. Wychudzone nogi, czerwone od mrozu, obute
były w błyszczące czerwone pantofle na bardzo wysokich obcasach. Tworzyły one kontrast

z nędzną resztą jej garderoby.[…] W ręku trzymała nadgryziony bochenek chleba.
Przyciskała go kurczowo do wychudzonej piersi. Tak jak gdyby się bała, że ktoś może

chcieć jej go zabrać.[…]

 

W swoich czerwonych pantofelkach, których obcasy nurzały się w piasku, wyglądała jak
nieziemska zjawa na tym barwnym placu. Zbliżała się do więźniów sortujących rzeczy,
przechodziła od jednego do drugiego i oglądała zawartość walizek, tak jakby była na

jarmarku albo na ulicy, gdzie sprzedają tandetę. Miete podszedł i pchnął ją w stronę otworu
w żywopłocie. Wisiała na nim flaga Czerwonego Krzyża na białym polu. Wszyscy

zamilkliśmy. […] Wszyscy patrzyliśmy na to zjawisko. Na tę dziewczynkę warszawską
pchaną przez „Anioła Śmierci” – esesmana Miete do lazaretu. W pewnej chwili znikła za

żywopłotem. Po paru minutach padł strzał. Na placu nadal panowała cisza.”

 

ORKIESTRA

BRĄZ, 2002
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„Z nowo przybyłego transportu warszawskiego wyciągnięto 50 osób. W tej pięćdziesiątce
znajdował się znany muzyk warszawski Artur Gold. […] Artur Gold dokompletował sobie od
razu jeszcze dwóch muzyków. Razem tworzyli trio skrzypcowe. […] Ich struny wydobywały

dźwięki przedwojennych szlagierów. Przytłaczały nas one i wywoływały wspomnienia
minionych, dawnych lat. Niemcy byli zadowoleni z siebie. Z tego, że udało im się

zorganizować w obozie śmierci orkiestrę.

Po którymś z koncertów Niemcy doszli do wniosku, że muzykanci nie prezentują się
wystarczająco dobrze. […] Rozkazali krawcom, aby uszyli im fraki z niebieskiego

błyszczącego materiału. Na szyję rozkazali im założyć muszki ogromnych rozmiarów. W
tym błazeńskim przebraniu codziennie po apelu grali nam swoje melodie. Pomimo

zmęczenia po dwunastogodzinnym dniu pracy musieliśmy stać w szeregu i słuchać tego
koncertu.

 

SCHEIS MEISTER

Brąz, 1999 – 2000

 

„Latryny znajdującej się obok lazaretu używaliśmy w czasie pracy. W pewnym momencie
Niemcy zauważyli, że więźniowie za często i za długo z niej korzystają. Któregoś dnia

„Lalka” [zastępca komendanta obozu Kurt Franz] kazał vorarbeiterom wynaleźć w
magazynie dwie czarne rabinackie togi. Oprócz tego znaleziono jeszcze dwie czarne myce

z pomponami na czubkach. W togi te zostali ubrani dwaj więźniowie. Do ręki dano im
pejcze. Ich zadaniem miało być pilnowanie, aby do latryny nie weszło naraz więcej niż

pięciu więźniów. Czas załatwiania się był ograniczony do jednej minuty.[…] zawieszono tym
dwóm więźniom na szyi sznurki, na których dyndały 2 budziki. Nazwano ich

szajskomando.[…] Mieli co prawda ograniczać nasz pobyt w latrynie do kilku minut,
niemniej jednak nie przestrzegali tego rozkazu. Wręcz przeciwnie, dzięki nim w latrynie
odbywały się towarzyskie spotkania. Mieliśmy tutaj okazję spotkać ludzi z różnych grup,

wymieniać między sobą świeżo zdobyte wiadomości. Szajskomando pilnowało nas od
zewnątrz i gdy zbliżał się któryś ze strażników, robili szum, dając nam w ten sposób znak,

abyśmy jak najszybciej wyszli z latryny.”

 

WIĘZIEŃ SORTUJĄCY DO WALIZEK RZECZY PO
ZAGAZOWANYCH
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BRĄZ, 2001-2012

 

“Potem ruszyliśmy w stronę ogromnego placu za barakiem, w którym mieszkałem. Był on
zapełniony ogromnymi stosami butów, rozrzuconej odzieży, walizek i plecaków. Rzeczy te
tworzyły kolorowe góry sięgające około dziesięciu metrów wysokości. Dookoła tej sterty

rozrzucone były tysiące otwartych walizek z zerwanymi zamkami i nazwiskami ich
właścicieli wypisanymi olejną farbą.

[…] Więźniowie  stali wśród otwartych waliz i sortowali wszystkie rzeczy przywiezione przez
około milion Żydów z okupowanej Europy  na ten skrawek wyjałowionej ziemi. I tak

wypełniały się walizki, te eleganckie i te tandetne, nożami, łyżkami, okularami,
scyzorykami, pędzlami do golenia, wiecznymi piórami i innymi drobnymi rzeczami.”

 

ARTYSTA  MALARZ

BRĄZ, 2001

 

„W trakcie naszej rozmowy doszedł do naszej pryczy artysta ‑ malarz, warszawianin.
Średniego wzrostu, o krogulczym nosie, z czarnym wąsem silnie odbijającym się na jego

jasnej twarzy. Na głowie nosił czarny kapelusz o dużym rondzie. Na szyi miał przewiązaną
czarną kokardkę. […] Niejednokrotnie w czasie naszych spotkań opowiadał mi o swojej

pracy:

– Maluję portrety olejne dla Niemców. Widzę ich całe rodziny – żony, matki, dzieci, których
zdjęcia mi przynoszą. […] Z przejęciem i miłością opowiadają mi esesmani, jak ich rodziny

wyglądają. Jakiego koloru są ich oczy i włosy. Ze słabych, niewyraźnych czarno-białych
zdjęć amatorskich maluję im te rodzinne portrety.[…]

Tym razem artysta - malarz podszedł do nas szczególnie podniecony. Opowiedział nam, że
[…] ma jeszcze namalować na małych, białych tabliczkach napisy ”1 klasa”, „2 klasa”, „3
klasa”, „Poczekalnia”, „Kasa”. Na dodatek kazano mu zrobić makietę dużego, okrągłego
zegara ściennego.” […] Kilka dni później Niemcy polecili nam zawiesić zegar na ścianie

baraku sąsiadującego z peronem, który teraz wyglądał jak zwykła stacja kolejowa.
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GŁOWA AUTORA

BRĄZ, 2002

 
BUNT WIĘŹNIÓW, 2 SIERPNIA 1943 r. 

BRĄZ, 2002-2003

 

Nadszedł pamiętny dzień 2 sierpnia 1943 r. […] Ten dzień był dla nas dniem wyjątkowym.
Mieliśmy nadzieję, że spełni się w nim to, o czym od dawna marzyliśmy. Nie myśleliśmy,
czy pozostaniemy przy życiu. Jedyne, co nas absorbowało, to myśl, aby zniszczyć fabrykę

śmierci, w której się znajdowaliśmy. […]

Spokój panował niepodzielnie nad całym obozem. Na wieżyczkach strażniczych stali dobrze
nam znajomi wachmani i tępymi oczyma przyglądali się krzątającym się więźniom. Na
placach uwijali się esesmani, tak jak wczoraj i przedwczoraj. Jak tydzień temu i przed

miesiącem. Nic nie zapowiadało zmiany.

Ten pozorny spokój usypiał czujność naszych wrogów. […] dziwne było, że Niemcy, na ogół
bardzo czujni, tym razem niczego nie przeczuwali.[…]

Wybuch powstania wyznaczony był na godzinę 16:30. […] w tej samej chwili usłyszeliśmy
detonacje ze strony baraków niemieckich. Posypały się nagle na nas strzały z karabinu

Ukraińca, który stał na warcie przy wejściu na teren ogrodu warzywnego. Kochen
odepchnął fryzjera i zza drzewa wystrzelił w stronę Ukraińca –  ten padł martwy pod

płotem. Złapałem drugi karabin i poleciałem w stronę ogrodu zoologicznego. Zobaczyłem
tutaj wystające z okien baraków ukraińskich karabiny. Ostrzeliwały od północnej strony

obozu południową stronę lasu. […] Strzelanina się wzmagała. Za nami biegli znów
więźniowie w kierunku bramy.

Od strony garażu dolatywały do naszych uszu dźwięki detonacji. Poprzez drzewa
widzieliśmy coraz wyższy płomień ognia- unosił się na wysokość zbiorników z benzyną,
które znajdowały się między peronem a barakiem niemieckim. […] Wyschnięte gałęzie

sosny wplecione w płot płonęły jak wąż, który ciągnie za sobą płonący ogon. Cała Treblinka
stała w płomieniach.”
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UCIECZKA W CZASIE BUNTU, 2 SIERPNIA 1943 r.

BRĄZ, 2002

 

„Po tym wraz z innymi biegłem w stronę wyjścia do ogrodu warzywniczego. Gdy
dobiegliśmy do parkanu, naszym oczom ukazał się straszny widok. Pełno rozrzuconych

trupów. Wśród zapór czołgowych stali, wyprostowani jak pomniki, zabici więźniowie. Masa
ludzka tworząca jakby pomost leżała na drutach kolczastych i zaporach.

Z dwóch stron z wież wartowniczych cały czas padały na nas kule z karabinu
maszynowego. Przeczekałem chwilę i jak na skrzydłach przeskoczyłem zaporę po trupach

moich kolegów. Nagle poczułem szarpnięcie w nodze i uderzenie jakby kamieniem. Po
krótkim czasie poczułem, że mój but wypełnia się krwią. Okazało się, że kula trafiła mnie w

nogę. Kulejąc doleciałem do toru kolejowego. […]

Jestem zupełnie sam. Dokucza mi pragnienie. Mam na sobie koszulę i spodnie. Jeden z
butów jest wypełniony krwią. Czuję silny ból w nodze. Z ogolonej na zero głowy zdejmuję
czapkę. […] Nie miałem żadnego określonego planu działania. Zdałem się wyłącznie na

intuicję.”

 

Zdjęcia rzeźb: Sławek Kasper (IPN)

Fragment wystawy z fotografią Samuela Willenberga i rzeźbą – autoportretem Artysty –
Warszawa, 28 stycznia 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN)
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