
Badania 
archeologiczne 
Pierwszy pomnik upamiętniający o
ary niemieckiego obozu zagłady w Bełżcu odsłonięto 
w 1963 r. Słaba jakość materiałów, z których został wykonany oraz brak dostatecznej opieki 
i konserwacji, doprowadziły do stopniowego pogarszania się jego stanu technicznego. 
W latach 90. XX w. narodziła się polsko-amerykańska inicjatywa stworzenia nowego komple-
ksu pomnikowo-muzealnego. Jego budowę poprzedziły gruntowe badania archeologiczne 
zrealizowane w latach 1997–1999 przez grupę polskich specjalistów. Ich celem było uzyska- 
nie podstawowej wiedzy na temat topogra
i miejsca zagłady oraz zlokalizowanie 
i zabezpieczanie masowych mogił.

Archeolodzy używali ręcznych świdrów wiertniczych. W celu dokładniejszego rozpoznania 
terenu prowadzili w kilku miejscach badania także za pomocą wykopów sondażowych. 
Metoda ta pozwoliła na ustalenie położenia i prawdopodobnych funkcji budynków i innych 
obiektów obozowych, których pozostałości odkryto w trakcie prowadzenia odwiertów.

Jednym z efektów prac archeologicznych było odnalezienie ponad trzech tysięcy reliktów 
należących do o
ar obozu. Znajdują się wśród nich rzeczy codziennego użytku takie jak: łyżki, 
widelce, grzebienie, butelki po lekarstwach, przybory toaletowe, klucze, drobna biżuteria, 
pudełka oraz opaski z gwiazdą Dawida. Wszystkie one stanowią swego rodzaju znaki pamięci, 
wskazujące na pierwotnych właścicieli. Wśród znalezisk archeologów znajdują się także 
przedmioty, które można powiązać ze sprawcami zbrodni. Dowodami mordów, które miały 
miejsce w obozie, są m.in. łuski po nabojach. Ekipa robotników w trakcie wykonywania odwiertów. 

Ręczne świdry sięgały na głębokość 8 metrów. 
Narzędzia tego typu pozwalają na pobieranie 
próbek gleby w celu określenia układu warstw 
gruntu oraz jego zawartości. 
Fot. AROPWiM

Sztućce z terenu po obozie zagłady. 
Wszystkie odnalezione przedmioty zostały 
poddane konserwacji zabezpieczającej.
Fot. PMM

Plan archeologicznych sondaży wiertniczych z umiejscowieniem 
masowych mogił i infrastruktury obozowej oraz wykopów sondażowych.
Fot. AROPWiM

Ślady po nasypie rampy kolejowej 
położonej w pobliżu bramy głównej.
Fot. AROPWiM

1.

Historia i relikty

odwiertów 

pozwoliło ustalić położenie masowych grobów. 
W wyniku przeprowadzonych prac archeolodzy 
stwierdzili, że wypełnione są głównie popiołami 
i resztkami kości o
ar obozu zagłady. 
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Oprawki oraz szkła okularowe.
Fot. PMM

 

Nazistowskie Niemcy w czasie II wojny światowej realizowały 
systematycznie plan zagłady Żydów europejskich. Na terenie 
Generalnego Gubernatorstwa (GG) utworzonego z części terenów 
okupowanej Polski naziści przystąpili do masowej eksterminacji 
Żydów w  ramach operacji oznaczonej kryptonimem „Aktion 
Reinhardt”. W tym celu wybudowano obozy śmierci. 

Mordy na żydowskich dzieciach, kobietach i mężczyznach odbywały 
się w Bełżcu od połowy marca do grudnia 1942 r., w Sobiborze 
od maja 1942 r. do października 1943 r. oraz w Treblince od 
lipca 1942 r. do sierpnia 1943 r. Do obozów zagłady kierowano 
deportowanych z gett na terenie GG, a także z zagranicy. O
ary 
uśmiercano w stacjonarnych komorach gazowych za pomocą tlenku 
węgla. Masowa eksterminacja była połączona z eksploatacją siły 
roboczej oraz grabieżą mienia. 

Po zakończeniu mordów sprawcy przystąpili do zacierania śladów 
zbrodni. Spalono zwłoki, rozebrano wszystkie budynki i ogrodzenia, 
zniszczono dokumentację. W efekcie tych działań na terenie 
obozów zagłady nie zachowały się żadne widoczne elementy 
infrastruktury z okresu ich funkcjonowania. 

„Aktion 
Reinhardt”2.

Bełżec był końcem historii gmin 
żydowskich, których dzieje nierzadko  
sięgały 800 lat wstecz. Deportowano 
tu Żydów z Lublina, Krakowa i Lwowa, 
wielkich centrów gospodarki i kultury. 
Mędrcy i prości ludzie, przedstawiciele 
małomiasteczkowej galicyjskiej inteligencji, 
rzemieślnicy żydowscy z małych 
i większych miast, żebracy i bankierzy; 
wszyscy byli przywożeni do Bełżca w ich 
ostatniej drodze.

MILES LERMAN
PRZEWODNICZĄCY RADY PRZY MUZEUM HOLOKAUSTU 

W WASZYNGTONIE

Teren po obozie zagłady. Zdjęcie wykonano 
w październiku 1945 r. w trakcie oględzin 
sądowo-lekarskich przeprowadzonych przez 
przedstawicieli Okręgowej Komisji Badania
Zbrodni Niemieckich w Lublinie.
Fot. IPN

Kierunki deportacji do obozów zagłady. 
26 października 1939 r. z okupowanych 

obszarów polskich dekretem  
Adolfa Hitlera utworzone zostało 

Generalne Gubernatorstwo (GG). 

W sierpniu 1941 r., po inwazji  
na Związek Socjalistycznych  

Republik Radzieckich (ZSRR), przyłączono 
do GG obszar Galicji Wschodniej. 

Rys. MMPB

Maszynki do golenia oraz pudełko po kosmetykach.
Fot. PMM

Liczba o
ar obozów zagłady „Aktion Reinhardt”od połowy marca 1942 r. do października 1943 r.:

180 tys.

Treblinka
ponad

434 tys. 800 tys.

Bełżec
ponad 

Sobibór
około 



Pierwsze getto zostało utworzone już w  październiku 1939 r. 
w Piotrkowie w dystrykcie radomskim. Proces izolacji Żydów w GG 
uległ przyspieszeniu na przełomie 1940 i 1941 r. Getta powstały we 
wszystkich większych miastach, ale na prowincji zwykle nie były w pełni 
odizolowane od otoczenia. Życie w getcie cechowała niepewność 
jutra, panował głód, a choroby i epidemie powodowały olbrzymią 
śmiertelność. Ogółem na okupowanych ziemiach polskich istniało 
około 400 gett.

Na początku okupacji utworzono tzw. Judenraty (Rady Żydowskie). 
Miały one wykonywać polecenia niemieckich władz okupacyjnych 
i zadania administracyjne, jak zaopatrzenie w żywność, ewidencja 
ludności, organizowanie służby zdrowia, pochówki. Ponadto Judenraty 
zobowiązane były do dostarczania robotników, wysyłki ludzi do obozów 
pracy, zbierania i przekazywania kontrybucji.

Nowy etap prześladowań i  mordów Żydów nastąpił po inwazji  
III Rzeszy na ZSRR 22 czerwca 1941 r. Specjalne niemieckie oddzia-
ły policyjne (Einsatzgruppen) przy udziale lokalnych kolaborantów 
rozpoczęły masowe rozstrzeliwania osób pochodzenia żydowskiego na 
zajmowanych przez Wehrmacht terenach. Do 1943 r. zamordowano 
w ten sposób blisko milion Żydów.

Pierwszy obóz masowej zagłady na okupowanych ziemiach polskich 
uruchomiono w Chełmnie nad Nerem 8 grudnia 1941 r. Do zabijania 
o
ar użyto specjalnych samochodów przerobionych na komory gazowe. 

Getta i początek 
eksterminacji3.

Zaplombowali wreszcie wagony.  
Ściśnięci w jedną gromadę drżących 
ludzi, staliśmy ciasno, niemal jeden  
na drugim. Duszno, gorąco, byliśmy  
bliscy obłędu. Ani kropli wody, ani  
kruszyny chleba. O ósmej rano ruszył 
pociąg. Jechaliśmy dalej, nikt  
nie odzywał się słowem. Byliśmy  
świadomi, że jedziemy na śmierć, że  
nie ma dla nas ratunku; apatyczni,  
bez jednego jęku. Wszyscy  
myśleliśmy o jednym: jak uciekać;  
ale nie było możliwości.

RUDOLF REDER
 NA TEMAT WARUNKÓW W POCIĄGU 

DEPORTACYJNYM ZE LWOWA DO BEŁŻCA 
17 SIERPNIA 1942 R.

Obwieszczenie starosty niemieckiego Karla Pernutza 
dotyczące wysiedlenia około 6,5 tys. Żydów z Tarnowa.
Fot. DB

Fragmenty opasek z gwiazdą Dawida. Zgodnie z rozporządzeniem Hansa Franka 
z 1 grudnia 1939 r. wszyscy Żydzi powyżej 10 roku życia na terenie Generalnego 
Gubernatorstwa zostali zobowiązani do ich noszenia.
Fot. PMM

Sześcioboczna odznaka Żydowskiej Służby Porządkowej z cyfrą „3”. 
Działająca w gettach Żydowska Służba Porządkowa, tzw. policja żydowska, 
była instrumentalnie wykorzystywana przez Niemców przy akcjach 
deportacyjnych.
Fot. PMM

Klucze do mieszkań o
ar.
Fot. PMM



Topogra�a obozu4.
Obóz zagłady w Bełżcu znajdował się kilkaset metrów od stacji 
kolejowej. Cały teren zajmował powierzchnię około 7 hektarów. Wokół 
niego zbudowano ogrodzenie z drutu kolczastego.

Obszar obozu podzielono na dwa sektory: część administracyjno- 
-gospodarczą (obóz dolny) oraz teren, gdzie mordowano deportowa-
nych (obóz górny). W  pierwszej części znajdowały się baraki 
przeznaczone dla strażników oraz więźniów żydowskich zatrudnionych 
w obozie (warsztaty, garaże, kuchnia, baraki mieszkalne). W drugiej 
części zlokalizowano urządzenia masowej zagłady i baraki mieszkalne 
dla więźniów zmuszanych do pracy przy obsłudze komory gazowej 
i grzebaniu zwłok o
ar. Jako rampę wyładunkową wykorzystano 
przedwojenną bocznicę, biegnącą od głównej linii kolejowej przez 
bramę z wartownią do wnętrza obozu.

Początkowo komory gazowe umieszczone zostały w drewnianym 
budynku, wzdłuż którego przebiegały szyny kolejki wąskotorowej.  
Zwłoki ofiar przewożone były wagonikami do dołu śmierci 
zlokalizowanego w odcinku rowu przeciwczołgowego.

W lecie 1942 r. obóz przeszedł reorganizację: zbudowano większe 
komory gazowe oraz zlikwidowano tory kolejki. Ciała pomordowanych 
więźniowie ciągnęli do grobów za pomocą skórzanych pasków.

Fotogra
a lotnicza terenu poobozowego wykonana przez LuftwaÐe wiosną 1944 r. 
Po lewej stronie widoczny jest rów przeciwczołgowy stanowiący w latach 1939–1941 fragment 
umocnień granicznych pomiędzy Generalnym Gubernatorstwem a ZSRR.
Fot. NARA

Plan przedstawiający topogra
ę obozu zagłady w Bełżcu w okresie 
od marca do lipca 1942 r. Sporządzony został na podstawie zeznań 
świadków i opublikowany w „Biuletynie Głównej Komisji Badania 
Zbrodni Niemieckich w Polsce” w 1947 r.
Fot. „Biuletyn GKBZNwP” 1947, t. 3

Widok ogólny terenu poobozowego jesienią 1945 r. 
Na zdjęciu widoczne są fragmenty nasypu kolejowego rampy obozowej 
(prawy dolny róg) oraz bok rowu przeciwczołgowego (lewy dolny róg).
Fot. MRwTL

Części piecyka. Według zeznań świadków przed uruchomieniem obozu Niemcy przeprowadzili 
eksperymentalne mordowanie Żydów w komorze gazowej z użyciem cyjanowodoru. W każdym 
z pomieszczeń komory zamontowano piecyk, aby poprzez podniesienie temperatury powietrza 
zwiększyć efektywność działania trucizny.
Fot. PMM

Podkład kolejowy kolejki wąskotorowej.
Fot. PMM

W trakcie prac archeologicznych ustalono położenie 

w których znajdują się prochy osób zamordowanych w obozie. 
Po zakończeniu akcji eksterminacyjnej w grudniu 1942 r. zwłoki o
ar 
spalano na specjalnych rusztach wykonanych z szyn kolejowych.33
masowych grobów



Deportacje do Bełżca rozpoczęły się 17 marca 1942 r. Po dotarciu 
na stację kolejową w Bełżcu transporty były dzielone, ponieważ na 
rampie obozowej mieściło się około 20 wagonów. Zmieniała się też 
obsługa pociągu, lokomotywę przejmował niemiecki zawiadowca 
stacji Rudolf Göckel. 

Za bramą obozu do wypędzonych z wagonów osób przemawiał 
komendant lub inny członek załogi SS. Mówił o przejściowym 
charakterze obozu i o konieczności poddania się kąpieli i inhalacji. 
O
arom kazano się rozebrać, odbierano im pieniądze i rzeczy 
wartościowe. Z baraku rozbieralni wszyscy prowadzeni byli do 
komory gazowej, w której ginęli uduszeni gazami spalinowymi 
wytwarzanymi przez silnik czołgu (tlenek węgla).

Mord kilku tysięcy o
ar z jednego transportu trwał od chwili 
przybycia na stację do zakopania ciał w masowych grobach zaledwie 
kilka godzin. Opisany sposób oszukiwania i uśmiercania Żydów 
został później wprowadzony w Sobiborze i Treblince.

Mechanizm 
Zagłady 

W budynku znajdowało się sześć 
komór zagłady. Były pozbawione 
okien, posiadały światło elektryczne 
i dwie pary drzwi. Kiedy ludzie byli 
zamknięci w komorze, nastawiany 
był silnik. Gdy silnik zaczynał 
pracować, gasło światło w komorach. 
Po zgaśnięciu światła w komorach 
było całkiem cicho. Potem jednak 
zaczynał się niepokój. Według mnie 
ludzie najpierw sprawdzali, że coś 
specjalnego się z nimi dzieje. Mam 
przed sobą to, że walili w ściany drzwi 
i wołali o pomoc. Po mniej więcej  
12 minutach w komorach zrobiło się 
cicho. Żydowski personel otwierał 
drzwi prowadzące na zewnątrz i za 
pomocą długich haków wyciągał 
ciała z komór. Ciała były zabierane do 
głębokich, znajdujących się w pobliżu 
komór gazowych, wykopanych 
masowych dołów. Kiedy dół był 
całkowicie zapełniony, ciała były 
polewane benzyną – mógł to być też 
inny płyn łatwopalny – i podpalane.

ZEZNANIE PROF. 
WILHELMA PFANNENSTIELA, 

KTÓRY RAZEM Z KURTEM GERSTEINEM Z INSTYTUTU 
HIGIENY WAFFEN-SS W SIERPNIU 1942 R. 

WIZYTOWAŁ OBÓZ W BEŁŻCU

5.

Oryginalna tablica z baraku rozbieralni, 
będąca elementem dezinformacji o
ar.
Fot. MMPB

Betonowe krążki z numerami. Przedmioty te były najprawdopodobniej wydawane 
o
arom przed ich skierowaniem do budynku, w którym mieściły się komory gazowe, 
jako „pokwitowanie” za kosztowności i rzeczy osobiste. 
Fot. PMM

Fragment instalacji używanej do wtłaczania spalin 
do komór gazowych, odnaleziony po wojnie
na terenie byłego obozu zagłady w Bełżcu.
Fot. PMM



Obozy „Aktion Reinhardt” zostały zbudowane przez nazistów w celu 
eksterminacji ludności żydowskiej z Generalnego Gubernatorstwa 
oraz Żydów – obywateli innych państw.

W Bełżcu zginęli Żydzi z dystryktu lubelskiego, galicyjskiego 
i krakowskiego oraz ze Słowacji, Protektoratu Czech i Moraw, 
Austrii i Niemiec. Według telefonogramu szefa sztabu operacji 
„Aktion Reinhardt” SS-Sturmbannführera Hermanna HöÓego, 
wysłanego do Berlina w styczniu 1943 r., do Bełżca deportowano, 
a następnie zamordowano ponad 434 tys. żydowskich mężczyzn, 
kobiet i dzieci.

SS-mani wybierali z transportów rzemieślników, tzw. fachowców 
oraz ludzi młodych i  silnych potrzebnych m.in. przy kopaniu 
dołów do grzebania zwłok. Więźniowie pracowali zarówno 
w części gospodarczej obozu, jak i w części eksterminacyjnej 
(Sonderkommando). Wraz z przebudową obozu i nasileniem 
mordów w  lipcu 1942 r. komendant Christian Wirth nakazał 
utworzenie stałych grup roboczych (komand). We wszystkich 
komandach zatrudnionych było około 500 więźniów, z których 
ponad połowa pracowała przy zakopywaniu ciał pomordowanych.

Przydzielenie do pracy w obozie było jedynie odroczeniem śmierci. 
Z Bełżca uciekło zaledwie kilka osób, a zeznania po wojnie złożyło 
tylko dwóch mężczyzn: Rudolf Reder (1881–1977) i  Chaim 
Hirszman (1912–1946).

Deportowani 
do obozu 

Zaprowadzili nas do baraku wszystkich razem, kobiety, 
mężczyzn i dzieci. Powiedziano nam, że pójdziemy do łaźni  
i kazali się rozebrać. Od razu zrozumiałem, co to ma znaczyć.  
Po rozebraniu kazano się nam ustawić, osobno mężczyźni 
i osobno kobiety z dziećmi. Stał SS-owiec z pejczem 
i uderzając nim wskazywał mężczyznom, czy mają się 
kierować na prawo, czy na lewo, na śmierć, do pracy. Mnie 
wybrał na stronę śmierci, wtedy jeszcze tego nie wiedziałem. 
Zresztą sądziłem, że jedna i druga strona oznaczała to samo: 
śmierć. Jednak gdy skoczyłem we wskazanym kierunku, 
SS-owiec zawołał na mnie i powiedział:  
Du bist ein Militärmensch, dich können wir brauchen  
(jesteś wojskowym, możemy cię potrzebować).

CHAIM HIRSZMAN 
RELACJA 301/1476, AŻIH

6.

Pieczątka z mosiądzu.
Fot. PMM

Medalion z gwiazdą Dawida.
Fot. PMM

Świecznik szabasowy.
Fot. PMM



Znamy miejscowości, z których Niemcy deportowali Żydów do 
Bełżca, oraz daty transportów. Nieznane pozostają natomiast 
nazwiska większości o
ar. Nie sporządzano list transportowych 
ani nie prowadzono ewidencji osób przybywających do obozu 
zagłady. 

Dla decydentów i wykonawców „Aktion Reinhardt” najważniejsze 
było dokonanie eksterminacji i całkowite zatarcie jej śladów. Po 
zagazowaniu o
ar niszczono zarówno dokumenty osobiste, jak 
i inne należące do nich przedmioty uznane przez sprawców za 
bezwartościowe. Do wyjątków należą relikty pozwalające na 
identy
kację pomordowanych, jak np. modlitewnik czy papierośnica 
z imionami i nazwiskami.

Szacuje się, że do Bełżca tra
ło też około 25–30 tys. Żydów spoza 
GG, obywateli innych państw. Początkowo byli oni przewożeni 
do kilku miasteczek na Lubelszczyźnie służących jako tzw. getta 
tranzytowe. Zachowała się część imiennych list transportowych 
do tych miejscowości.

Tożsamość 
o�ar7.

Czasami akcje dosłownie pustoszyły 
Izbicę, ale szybko przyjeżdżały 
następne transporty zagranicznych 
Żydów z Niemiec, Austrii i Protektoratu 
Czech. Wystarczyło im tylko czasu, 
aby przesłać list do swego kraju, że 
zgodnie z przyrzeczeniem Niemców, 
zostali osiedleni na wschodzie, choć tak 
naprawdę wysłano ich na stracenie.

TOMASZ BLATT 
OCALAŁY Z SOBIBORU, NA TEMAT 
GETTA TRANZYTOWEGO W IZBICY

Znam trochę nazwisk, ale mało. To było 
też bez znaczenia, kim kto był i jak się 
nazywał. Wiem, że lekarzem był młody 
doktor spod Przemyśla, nazywał się 
Jakubowicz. Znałem też kupca z Krakowa 
Schlüssela i jego syna, Żyda czeskiego 
Ellbogena, który podobno miał skład 
rowerów, kucharza Goldschmidta, 
znanego z karlsbadzkiej restauracji 
Brüder Hanicka. Nikt nie interesował się 
drugimi, mechanicznie odrabialiśmy to 
straszne życie.

RUDOLF REDER 
OCALAŁY Z BEŁŻCA, NA TEMAT TOŻSAMOŚCI 

WIĘŹNIÓW Z KOMAND ROBOCZYCH

Metalowe pudełko z monogramem „AL”.
Fot. PMM

Modlitewnik Rosy Klein.
Fot. PMM

Papierośnica z wyrytym napisem „Max Munk Wien 27”.
Fot. PMM

Drobne przedmioty osobiste, w tym fragment 
lusterka z fotogra
ą dziecka, wieczko papierośnicy 
z rozetą i ozdobny medalion.
Fot. PMM



Istotnym elementem funkcjonowania obozu zagłady w Bełżcu 
była grabież mienia należącego do o
ar. Podobnie jak w innych 
obozach zagłady przywożonym Żydom odbierano wszystko, co 
posiadali: ubrania, walizki, rzeczy osobiste, pieniądze i  inne 
kosztowności. Dla nazistów wartość przedstawiało również złoto 
dentystyczne i włosy. Kwestię mienia o
ar regulowały specjalne 
instrukcje. Rozporządzenie wydane z polecenia Reichsführera SS 
Heinricha Himmlera określało rabowane przedmioty jako należące 
do „złodziei, paserów i spekulantów”. Zgodnie z nim postępowano 
w następujący sposób:

–  gotówkę w banknotach przekazywano do Banku Rzeszy,

– dewizy, metale szlachetne, drobne przedmioty osobiste 
        o znacznej wartości itp. tra
ały do Głównego Urzędu Gospodarki  
     i Administracji SS,

–  odzież w dobrym stanie po oczyszczeniu wysyłano do Niemiec. 

Ubrania dokładnie przeszukiwano w celu odnalezienia ewentualnie 
ukrytych w nich przedmiotów wartościowych. W szczególności 
dbano o usunięcie z nich gwiazd żydowskich. Większość czynno-
ści związanych z segregowaniem rzeczy osobistych oraz tekstyliów 
przeprowadzali więźniowie na miejscu. Magazyn główny mienia 
po zamordowanych w obozach „Aktion Reinhardt” znajdował 
się w Lublinie w specjalnym obozie na tzw. Flugplatzu (teren 
przedwojennego lotniska).

Grabież 
mienia8.

Obuwie o
ar „Aktion Reinhardt” ze zbiorów 
Państwowego Muzeum na Majdanku. 
Po przybyciu transportu do obozu zagłady 
Żydzi pozostawiali przywieziony bagaż na rampie 
kolejowej. Następnie kierowano ich do rozbieralni, 
gdzie zdejmowali odzież i obuwie.
Fot. MMPB

Biżuteria odnaleziona na terenie obozu.
Fot. PMM

Złota moneta 10-rublowa.
Fot. PMM

Według sprawozdania z „Aktion Reinhardt” przedłożonego 
Himmlerowi całkowita wartość odebranego Żydom mienia 
ruchomego wyniosła blisko

zgodnie z szacunkami przyjmującymi ceny minimalne. Wskazana 
suma nie obejmowała majątku, który został rozkradziony przez załogi 
obozów zagłady oraz członków personelu w sztabie głównym operacji.
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Członek załogi obozowej SS-Scharführer 
Rudolf Kamm, Niemiec sudecki, w obozie zagłady 
w Bełżcu m.in. odpowiadał za nadzór komanda 
więźniarskiego sortującego mienie odebrane o
arom.
Fot. MRwTL



Załogę SS-Sonderkommando Belzec stanowili funkcjonariusze SS 
na czele z komendantami odpowiedzialnymi za całokształt spraw 
związanych z funkcjonowaniem obozu. Funkcję tę sprawowali 
kolejno Christian Wirth i Gottlieb Hering. Na służbie przebywało 
jednorazowo około 20 SS-manów. W sumie udało się ustalić 
37 nazwisk członków załogi, byli to Niemcy i dwóch Austriaków.

Formację wartowniczą w Bełżcu stanowił około stuosobowy 
oddział utworzony z wziętych do niewoli żołnierzy Armii Czerwonej, 
przeważnie Ukraińców, a także Rosjan i obywateli sowieckich 
niemieckiego pochodzenia, przeszkolonych w SS-Ausbildungs-
lager w Trawnikach niedaleko Lublina. 

Po zakończeniu „Aktion Reinhardt” większość SS-manów i część 
wartowników została przeniesiona w okolice Triestu (północne 
Włochy). Po wojnie odpowiedzialność karną ponieśli nieliczni 
sprawcy. Z załogi SS z Bełżca w 1965 r. skazano tylko prawą rękę 
komendanta Wirtha, Josefa Oberhausera, na 4,5 roku pozbawienia 
wolności. W latach 60. XX w. w ZSRR w kilku przypadkach 
orzeczono i wykonano karę śmierci wobec byłych wartowników. 

 

Sprawcy

...ręką w skórzanej rękawiczce 
pokazuje na jednego z robotników. 
Tamten wykonuje jakieś akrobatyczne 
wyczyny, aby sortować jak najszybciej, 
aby złożyć w równą kostkę marynarki 
po zamordowanych. Ale esesmanowi 
te wszystkie wysiłki się nie podobają. 
Lekkim ruchem ręki nakazuje mu 
zbliżyć się do siebie. Skulony więzień  
w okularach zbliża się do niego. 
Esesman całym ciężarem swojego 
ciała nokautuje go i kopie. Więźniowie 
uświadamiają mi, że jest to esesman 
przezwany «Lalka». Mówią mi, że jest 
to jeden z największych sadystów.  
A może wcale nie większy niż inni, bo 
wszyscy oni w swoim okrucieństwie 
są do siebie podobni i trudno je 
stopniować.

SAMUEL WILLENBERG
BUNT W TREBLINCE, WARSZAWA 2004. 

SS-OBERSTURMFÜHRER KURT FRANZ „LALKA” 
NALEŻAŁ DO ZAŁOGI OBOZU W BEŁŻCU, 

W SIERPNIU 1942 R. ZOSTAŁ PRZENIESIONY 
DO TREBLINKI

9.

Łyżeczka z 1941 r. i fragment talerzyka SS-Reich z 1940 r.
Fot. PMM

Łuski karabinowe i pistoletowe.
Fot. PMM

Porcelanowe kapsle od piwa.
Fot. PMM



Miejsca upamiętniania na terenach byłych obozów 
zagłady podtrzymują i przekazują pamięć o o�arach 
eksterminacji. Pełnią jednocześnie funkcję 
cmentarzysk prochów o�ar, pomników, muzeów 
historycznych i miejsc edukacji.

3 czerwca 2004 r. nastąpiło uroczyste odsłonięcie 
pomnika oraz otwarcie Muzeum i Miejsca Pamięci 
poświęconego historii obozu zagłady w Bełżcu. 
Cały teren dawnego obozu stał się pomnikiem- 
-cmentarzem, miejscem dosłownej i symbolicznej 
mogiły, w której spoczywają ludzkie prochy. 

W  budynku muzeum znajduje się wystawa 
historyczna przygotowana przez międzynarodową 
grupę ekspertów. Oprócz tablic informacyjnych 
i fotogra�i umieszczono na niej poobozowe relikty. 
Odnalezione na terenie obozu rzeczy osobiste 
przywołują pamięć o o�arach i stanowią ważne 
świadectwo zagłady Żydów dokonanej przez 
nazistowskie Niemcy. Są zarówno dowodami, jak 
i symbolami tej zbrodni.

Miejsce 
pamięci10.

W ceremonii odsłonięcia pomnika i otwarcia muzeum 
uczestniczyli prezydent RP, parlamentarzyści, przed-
stawiciele władz kościelnych, członkowie korpusów 
dyplomatycznych akredytowanych w Polsce, fundatorzy 
i przedstawiciele środowisk żydowskich z całego świata. 
Do uczestników list skierował papież Jan Paweł II: 
 
…Chętnie przyłączam się do tej 
uroczystości w myślach i w modlitwie. 
Wiem, jak wiele cierpienia doznali tam 
przede wszystkim nasi bracia Żydzi. 
Nie zapominam też jednak o ofiarnej 
postawie wielu Polaków, którzy 
przychodzili im z pomocą, wiedząc, że 
ryzykują własnym życiem…

Listy do zebranych przesłali również: prezydent Stanów 
Zjednoczonych George W. Bush, prezydent Republiki 
Federalnej Niemiec Johannes Rau oraz prezydent Izraela 
Mosze Kacaw.

„Szczelina” prowadząca do „Niszy Ohel” – miejsca re�eksji 
nad tragedią ludzi, którzy zginęli w obozie.
Fot. MMPB

Masowe groby pokryte warstwą żużlu 
hutniczego.
Fot. PMM

Fragmenty naczyń odnalezione przez archeologów.
Fot. PMM

Wystawa historyczna 
w Muzeum i Miejscu Pamięci w Bełżcu.
Fot. MMPB


