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Delegacja IPN oddała hołd pomordowanym w
okresie okupacji w niemieckim obozie zagłady w
Treblince – Treblinka, 14 marca 2018
Pamiętajmy o tej największej zbrodni w całych dziejach
ludzkości!

W historii  wojennych zbrodni  popełnionych przez  Niemców na okupowanych ziemiach
polskich w czasie II wojny światowej kilka miejscowości miało znaczenie niezwykłe – były to
obozy zagłady, w których wymordowano kilka milionów mieszkańców okupowanej Europy,
przede wszystkim Żydów, których Niemcy postanowili wymordować całkowicie. Większość
okrutnie zabitych stanowiły kobiety i dzieci. Wśród pomordowanych Żydów blisko 3 miliony
było  obywatelami  Polski.  Największą „fabrykę śmierci”,  w której  Niemcy uśmiercili  na
pewno  dużo  więcej  niż  milion  ludzi  zorganizowano  w  kompleksie  Auschwitz-Birkenau;
drugim miejscem masowej zagłady była zbyt rzadko wspomniana Treblinka położona kilka
kilometrów od Małkini. Zamordowano tam pomiędzy 800 a 900 tysięcy niewinnych ofiar.

Delegacja IPN (dr Andrzej Drogoń, dyrektor oddziału we Wrocławiu i prof. Mirosław
Golon, dyrektor oddziału w Gdańsku) oddała 14 marca 2018 roku hołd pomordowanym w
okresie okupacji w niemieckim obozie zagłady w Treblince. Od lipca 1942 do listopada
1943 zamordowano tam około 800-900 tysięcy Żydów z całej okupowanej przez Niemców
Europy. Jedną z największych grup ofiar stanowili obywatele Polski narodowości żydowskiej,
w  tym ponad  300  wcześniej  uwięzionych  w  getcie  w  Warszawie.  Jednym z  ważnych
aspektów  historii  Treblinki  jest  m.in.  ogromny  problem  ze  skutecznym  ukaraniem
zbrodniarzy  z  tego  obozu.  Jeden  z  największych  zbrodniarzy  z  Treblinki,  najdłużej
urzędujący komendant – austriacki policjant Franz Paul Stangl przez ponad 22 lata po
wojnie  ukrywał  się  przed  wymiarem sprawiedliwości.  Oddając  hołd  pomordowanym w
niemieckim obozie wspominamy także wszystkich,  którzy nie pozostali  obojętni  wobec
Zagłady, a szczególnie tych Polaków, którzy oddali życie za ratowanie Żydów. Już za 10 dni,
24 marca 2018 roku odbędzie się po raz pierwszy święto upamiętniające tych nadal bardzo
mało znanych bohaterów II wojny światowej.
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