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„Zostałem sam przed »zadaniem z piecami«, lecz nie o pie-
ce chodziło... Jak to – więc jest świat nadal i ludzie żyją, jak 
żyli dotychczas? Tu domki, ogródki, kwiaty i dzieci. Radosne 
głosy. Zabawy. A obok tuż – piekło, mordownia, przekreśla-
nie wszystkiego co ludzkie, co dobre... Tam, tenże ss-mann 
jest katem, oprawcą – tutaj udaje człowieka. Gdzież więc jest 
prawda? Tam – czy też – tutaj?”1.

Powyższy cytat pochodzi z raportów sporządzonych przez 
rotmistrza Witolda Pileckiego, który w 1940 r. dał się schwy-
tać Niemcom i pod zmienionym nazwiskiem trafił do Au-
schwitz w celu zdobycia informacji o funkcjonowaniu obozu 
i zorganizowania w nim siatki konspiracyjnej. Dlaczego wy-
brałam akurat ten krótki fragment z całego raportu? Ponie-
waż idealnie obrazuje on kontrast pomiędzy nastawieniem 
do obozów śmierci kiedyś i dziś. W dzisiejszych czasach, ma-
jąc świadomość ogromu tragedii, jaka wydarzyła się w obo-
zach koncentracyjnych i obozach zagłady, potrafimy żyć nie-
rzadko w ich cieniu: obchodzimy uroczystości wyzwolenia 
obozu w Auschwitz-Birkenau, słuchamy żyjących świadków 
tamtych wydarzeń, czcimy poległych i budujemy muzea ma-
jące na celu upamiętnienie i edukację przyszłych pokoleń, 
które nie będą miały możliwości poznania byłych więźniów.

Dlaczego więc obozy zagłady i obozy koncentracyjne są 
dla nas trudnym dziedzictwem? Przede wszystkim proble-
mem jest martyrologia osadzonych w obozach – obecnie 
niemalże w każdym przypadku zapomina się nie tylko o więź-
niach innego wyznania niż judaistyczne, ale nawet temat 
narodowości w wielu przypadkach pozostaje przemilczany. 
Zdarza się również, że programy edukacyjne niedostatecznie 
wyczerpują temat, a także w wielu przypadkach nie są odpo-
wiednio dostosowane do zróżnicowanych grup wiekowych. 
Ponadto przewodnicy oprowadzający po tych miejscach nie-
rzadko nie zwracają uwagi na nastawienie młodzieży – nie-
kiedy odmienne lub nawet skrajnie emocjonalne. Kolejną 
problematyczną kwestią jest niedopowiedzenie związane 
z przedstawianą historią, jak np. brak informacji o rotmistrzu 
Pileckim w trakcie zwiedzania dawnego obozu Auschwitz
-Birkenau, a także niemożność zakupienia wspomnianego 
raportu, który przecież jest nierozerwalnie związany z tym 
miejscem.

1 Pilecki 2017: 43.

Jedną z możliwości zachowania pamięci o miejsca zagłady 
jest zagospodarowanie przestrzeni dawnego obozu i nadanie 
mu nowej formy – muzeum. Jest to niejako próba oswojenia 
przestrzeni obozowej i przedstawienie jej w nieco złagodzo-
nej formie społeczeństwu.

Do zobrazowania problematyki pozostałości poobozo-
wych zostanie przedstawiony obóz zagłady Żydów w Bełżcu 
wraz z historią miejsca, poprzez prowadzone badania arche-
ologiczne, którymi kierował prof. Andrzej Kola, aż po upa-
miętnienie tego miejsca w formie muzeum i miejsca pamięci. 

NIEMIECKIE OBOZY KONCENTRACYJNE  
NA TERENACH DZISIEJSZEJ POLSKI  
– RYS HISTORYCZNY

Pierwsze obozy koncentracyjne powstały w III Rzeszy w roku 
1933 na mocy Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz 
von Volk und Staat – Rozporządzenia Prezydenta Rzeszy 
o ochronie narodu i państwa2. Rozporządzenie to umożliwia-
ło Sturmabteilung (SA) i Schutzstaffel (SS) usankcjonowanie 
ich praktyk, zgodnie z którymi możliwe było aresztowanie 
i późniejsze osadzenie osób uznanych za „wrogów państwa 
i narodu” niemieckiego. Za takie osoby uznawano najczęściej 
działaczy partii opozycyjnych, którzy byli niechętni nazizmo-
wi3. Po zdobyciu władzy przez nazistów, Heinrich Himmler 
wydał zarządzenie, na postawie którego w Dachau powstał 
pierwszy – „wzorcowy” – obóz koncentracyjny. Do września 
1939 r. powstają kolejne obozy, m.in. w Sachsenhausen, Mau-
thausen i w Ravensbrück. Już miesiąc po rozpoczęciu II wojny 
światowej niemiecka policja bezpieczeństwa zaczęła tworzyć 
na terenie okupowanej Polski obozy śmierci (Konzentrations-
lager Posen – Fort VII w Poznaniu oraz Konzentrationslager 
Radogosch w Łodzi-Radogoszczy), w których umieszczano 
osoby będące przedstawicielami inteligencji i kleru4. Kolejne 
obozy otwierano zgodnie z projektem Generalnego Planu 
Wschodniego5 – gromadzono w nich osoby będące ofiarami 
łapanek. Ponadto w obozach przetrzymywano jeńców wojen-
nych i członków konspiracji z podbitych państw. 

2 Reichsministerium des Innern 1933: 83.
3 Wardzyńska b.d.
4  Wardzyńska b.d.
5 Madajczyk 1961: 95‒99.

Agnieszka Wojtkowska

Trudne dziedzictwo niemieckich obozów śmierci 
na przykładzie hitlerowskiego  

obozu zagłady Żydów w Bełżcu
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Więźniowie wykorzystywani byli do prac przy budowie 
dróg, w fabrykach zbrojeniowych oraz na rzecz niemieckich 
koncernów. W latach 1940–1942 na terenach dzisiejszej 
Polski okupanci wybudowali i otworzyli pięć obozów kon-
centracyjnych: KL Auschwitz (1940 r.), KL Lublin – Majdanek 
(1941 r.), KL Birkenau (1941 r.), KL Groß-Rosen (1941 r.) oraz 
KL Stutthof (1942 r.). Załoga wszystkich obozów koncentra-
cyjnych składała się z funkcjonariuszy SS.

W 1942 r. naziści rozpoczęli realizację planu Endlösung 
der Judenfrage – „ostatecznego rozwiązania kwestii ży-
dowskiej”6. W tym celu otworzono obozy zagłady w Bełżcu, 
Chełmnie nad Nerem (Kulmhof), Sobiborze oraz Treblince II 
(ryc. 1). Do ośrodków, dowodzonych przez Sonderkomman-
do SS i gestapo, zwożono ludność żydowską, jak również 
Romów, Sinti, Polaków, którzy pomagali Żydom oraz jeńców 
radzieckich. Nowopowstałe obozy wyposażono w syste-
my komór gazowych w których mordowano więźniów przy 
pomocy cyklonu B lub gazów spalinowych, a następnie ich 
zwłoki palono w krematoriach znajdujących się na terenach 
tychże obozów. 

Jednakże na przełomie lat 1943–1944 rozpoczęto działa-
nia mające na celu likwidowanie zabudowy obozów zagła-
dy i koncentracyjnych. Baraki i komory gazowe rozbierano, 
a całość terenu obozów była sprzątana i obsiewana na nowo 
trawą, więźniowie zaś byli masowo skazywani na zagładę 
lub niekiedy wysyłani w tak zwanych „marszach śmierci” do 
obozów znajdujących się w głąb Rzeszy. Działania te miały 
związek ze zmianą sytuacji na froncie i wycofywaniu się armii 
Wehrmachtu7.

6 Endlösung der Judenfrage. Internet: https://zyciezazycie.pl/zyz/endlsung 
-der-judenfrag/1983,Endlsung-der-Judenfrage.html (wgląd 27.09.2019).

7 Miejsce pamięci i muzeum Auschwitz-Birkenau. Były niemiecki obóz 
koncentracyjny i zagłady. Internet: http://www.auschwitz.org/historia/
ewakuacja/szlakiem-marszow-smierci (wgląd 30.09.2019).

Hitlerowski obóz zagłady Żydów w Bełżcu

Decyzję o budowie obozu zagłady Bełżcu podjęto w 1941 r. 
w związku z rozpoczęciem Einsatz Reinhardt (Akcja „Rein-
hardt”), która miała być przeprowadzana w ramach wspo-
mnianego powyżej planu Endlösung der Judenfrage. Okolice 
wsi Bełżec wybrano przede wszystkim ze względu na bliskie 
położenie linii kolejowej. Ponadto w tym miejscu wcześniej 
znajdował się obóz pracy, co umożliwiło wtórne wykorzysta-
nie części zabudowy do nowego celu8. Obóz rozpoczął dzia-
łalność 17 marca 1942 r. wraz z przybyciem do niego pierw-
szego transportu z getta w Lublinie9. 

Obozem zagłady w Bełżcu zarządzał komendant Christian 
Wirth, a następnie Gottlieb Hering, którego wspierali Son-
derkommando Bełżec i oddział około stu jeńców sowieckich 
przeszkolonych w obozie w Trawnikach10. Pierwsze „ekspery-
mentalne gazowanie ludzi” przeprowadzono na grupie około 
120–150 robotników żydowskich z Lubyczy Królewskiej. Byli 
to robotnicy, którzy zastąpili polską ludność pracującą przy 
wznoszeniu zabudowy obozowej11. 

Budowę obozu rozpoczęto 1 listopada 1941 r. Obóz o po-
wierzchni 7,3 ha ogrodzony był drutem kolczastym. Cały te-
ren podzielony był na dwie części: obóz I i obóz II. Od strony 
południowej do terenu obozu przylegały tory kolejowe12. 
Natomiast w trzech pozostałych narożnikach, tj. północno
-wschodnim, południowo-wschodnim i południowo-zachod-

8 Kuwałek 2010: 37‒38.
9 Kuwałek 2010: 92.
10 Muzeum i Miejsce Pamięci w Bełżcu. Internet: http://www.belzec.eu/pl/

history/historia_obozu/2 (wgląd 30.09.2019).
11 Kuwałek 2010: 126.
12 W druty kolczaste wplatane były gałęzie drzew, które uniemożliwiały ob-

serwację obozu z wnętrz przejeżdżających pociągów.

Ryc. 1.  Najważniejsze niemieckie obozy kon-
centracyjne i niemieckie obozy śmierci 
w granicach tzw. Wielkich Niemiec 
w latach 1941–1944 (źródło: https://
truthaboutcamps.eu/th/niemieckie-obo-
zy/15475,Niemieckie-obozy-na-ziemiach

-okupowanej-Polski-w-latach-19391945.
html)

Fig. 1.  The most important German concentra-
tion camps and German death camps 
within the so-called Of Great Germany in 
1941–1944 (source: https://truthabout-
camps.eu/th/niemieckie-obozy/15475,Nie-
mieckie-obozy-na-ziemiach-ok-
upowanej-Polski-w-latach-19391945.html)
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nim ustawione były wieżyczki strażnicze13. Przedstawiony 
plan założenia obozowego odtworzono na podstawie relacji 
jednego z dwóch ocalałych żydowskich więźniów (ryc. 2)14. 

Obóz I był pierwszym miejscem, do którego trafiali więź-
niowie. Była to również strefa mieszkalna dla strażników 
z Trawniki i więźniów żydowskich15. Pomiędzy obozem I 
a obozem II stała rozbieralnia. W tym budynku więźniowie, 
według instrukcji wiszących na ścianie, rozbierali się do naga, 
składali odzież i obuwie, a także oddawali wartościowe rze-
czy do depozytu. Następnie kierowali się dalej do kąpieli oraz 
inhalacji16. Więźniowie przechodzili korytarzem Schlauch, 
Schleuse („wąż”, „śluza”) prowadzącym do komór gazowych 
znajdujących się na terenie obozu II. 

Do lata 1942 r. komory gazowe miały wymiary 4 x 8 m 
i 2 m wysokość. Każda z nich miała osobne drzwi wejścio-
wej, uszczelnione gumą oraz drzwi przez które wyciągano 
zwłoki. Pod sufitem znajdowały się dysze prysznicowe za-
wieszone tak, aby pomieszczenia sprawiały wrażenie łaźni 
kąpielowych17. W przypadku tego obozu więźniów mordo-
wano używając gazów spalinowych, które wytwarzał silnik 
pochodzący z sowieckiego czołgu. W lipcu 1942 r. nastąpiła 
rozbudowa i modernizacja obozu. W tym czasie wybudo-
wano nowy obiekt, w którym umieszczono sześć komór ga-
zowych. Na frontowej ścianie budynku znajdował się napis 
Bade- und Inhalationsräume („pomieszczenia kąpielowo-in-
halacyjne”)18. Nieopodal zawieszono szyld nawiązujący do 
projektanta komór gazowych Lorenza Hackenholta – Stiftung 
Hackenholt („Fundacja Hackenholta”)19. Nowe pomieszcze-
nia miały podobne wymiary do starszych komór i, tak samo 
jak poprzednie, posiadały sztuczne natryski i dwoje drzwi. 
W jednej komorze jednorazowo mieściło się do 750 osób, 
co umożliwiało oprawcom jednorazowe zgładzenie blisko 4 
tysięcy więźniów20. Wzdłuż komór gazowych znajdowały się 
mogiły zbiorowe mierzące 20 x 5–6 m i głębokie na 4–5 m. 

W związku z problemami Wermachtu na froncie wschod-
nim, w grudniu 1942 r. zostały wstrzymane wszelkie depor-
tacje ludności do obozów zagłady21. W Bełżcu dodatkowym 
czynnikiem przesądzającym o zamknięciu obozu był brak 
miejsca pod kolejne groby i znaczne przepełnienie istnieją-
cych, a co za tym idzie – niesamowity fetor. Pierwsze dzia-
łania mające na celu zatarcie śladów ludobójstwa zosta-
ły rozpoczęte prawie pół roku wcześniej: ciała zalegające 
w grobach zalewano cementem, obsypywano chlorkiem 
lub próbowano podpalać. Kilka miesięcy później, w związ-
ku z rozkazem od kierownictwa SS, w Bełżcu zaczęto palić 
zwłoki Żydów straconych w ramach akcji „Reinhard”. Żyjący 
więźniowie opróżniali mogiły z ciał i układali je na specjal-
nym ruszcie zbudowanym z podkładów kolejowych i szyn, 

13 Kuwałek 2010: 43.
14 Kola 2000: 7.
15 Kuwałek 2010: 44‒45.
16 Kuwałek 2010: 131‒132.
17 Kuwałek 2010: 46.
18 Reder 1946: 51.
19 Kuwałek 2010: 51.
20 O’Neill 2008: 147.
21 Kuwałek 2010: 124.

po czym zwłoki podpalano. Zbudowanie rusztu umożliwiało 
spalenie blisko 2 tysięcy ciał w ciągu jednej doby22. Pod ko-
niec marca 1943 r. na terenie obozu wciąż przebywało do 
500 więźniów23, którzy po zakończeniu akcji palenia zwłok, 
zajmowali się rozbieraniem lub wyburzaniem wszelkich kon-
strukcji należących do kompleksu obozowego. Fragmenty 
baraków i niektóre urządzenia skierowano do Majdanku24, 
a budynki należące do niemieckiej załogi zostały zwrócone 
Generalnej Dyrekcji Kolei Wschodniej25.  

Po zakończonej likwidacji obozu więźniowie zostali za-
ładowani do pociągu i skierowani do obozu w Sobiborze. 
W czasie podróży część Żydów podjęła próbę ucieczki26. 
Kilkuset innych więźniów, którzy dotarli do miejsca doce-
lowego, na obozowej rampie stawili czynny opór Niem-
com. W rezultacie wszystkich zastrzelono. Wydarzenie to 
miało wpływ na powstanie obozowej siatki konspiracyjnej, 
a następnie – zakończonego sukcesem powstania więźniów 
w Sobiborze27.

W obozie zagłady Żydów w Bełżcu życie straciło około 450 
tysięcy osób28.

Badania archeologicznie prowadzone  
na terenie obozu w Bełżcu
W latach 1997–1999 pod kierownictwem prof. Andrzeja 
Koli prowadzono badania archeologiczne na terenie byłego 
obozu zagłady w Bełżcu. W pierwszej kolejności w 1997 r. 
zaplanowano i przeprowadzono odwierty, których celem 
było rozpoznanie terenu. W miejscach, w których stwierdzo-
no możliwość występowania obiektów architektonicznych 
(pozagrobowych), zakładano wykopy sondażowe. W latach 
późniejszych wykopy sondażowe zastąpiono pojedynczymi, 

22 Kuwałek 2010: 160‒163.
23 Kuwałek 2010: 53.
24 Kuwałek 2010: 160‒163.
25 Webb 2016: 88–89.
26 Kuwałek 2010: 158.
27 Kuwałek 2010: 53.
28 Muzeum i Miejsce Pamięci w Bełżcu; Internet: http://www.belzec.eu/pl/

history/historia_obozu/2 (wgląd 30.09.2019).

Ryc. 2.  Plan obozu zagłady opracowany na podstawie relacji R. Redera 
(za: Reder 1946: 43)

Fig. 2.  Plan of the extermination camp, developed based on R. Reder’s 
accounts (after: Reder 1946: 43)
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szeroko płaszczyznowymi wykopami założonymi w środko-
wej i zachodniej części obozu29. 

W 1998 r. wykorzystano ponownie odwierty, aby zlokalizo-
wać relikty zabudowy drewnianej i murowanej, ale również 
mogił. W ciągu dwóch lat wykonano 2227 odwiertów (ryc. 
3), z których te robione w strukturach grobowych sięgały od 
4,50 do 5,00 m. W niektórych przypadkach głębokość ich się-
gała nawet do wód gruntowych. W przypadku tak głębokiego 
osadzenia grobów, jak również wilgotnego środowiska z ciał 
pozostawała najczęściej masa woskowo-tłuszczowa. 

W niektórych mogiłach nad warstwą zwłok odnotowywa-
no obecność przepalonych szczątków, co może wskazywać 
na umieszczanie w tych dołach resztek spalonych zwłok lub 
podjęcie próby spalenia ciał. Taka praktyka została potwier-
dzona w trakcie śledztwa prokuratorskiego prowadzonego 
w 1945 r. Przebadane wówczas doły zawierały dowody na 
praktykowanie palenia zwłok i wtórnego wykorzystywania 
tych miejsc, o czym świadczą warstwy piasku znajdujące się 
pomiędzy szczątkami. 

Po wypełnieniu, doły były zasypywane cienką warstwą 
ziemi, co spowodowało w późniejszych latach wystawanie 
szczątek na powierzchni30. 

Łącznie odkryto trzydzieści trzy doły grobowe. Teren, na 
którym zostały odnalezione, podzielono na dwie części ze 
względu na ich charakterystykę: pierwsza zlokalizowana była 
w zachodniej i północno-zachodniej części – 21 gęsto wystę-
pujących obok siebie dołów śmierci oraz druga, umiejsco-
wiona w północno-wschodniej części obozu – 12 znacznie 
rozproszonych dołów śmierci31. 

W wyniku badań archeologicznych zlokalizowano nie tylko 
mogiły, ale również antropogeniczne struktury ziemne (ryc. 
4), które mogą być śladami zabudowy obozowej. W związ-
ku z faktem, iż nie zachowały się plany obozu sporządzone 
w czasie jego budowy i funkcjonowania, informacje na temat 
planu rozmieszczenia budynków znane są z przesłuchań pro-
kuratorskich prowadzonych w roku 194532. W związku z tak 
małą liczbą danych, identyfikacja obiektów obozowych z wy-
nikami badań sondażowych nie jest w pełni możliwa. 

Muzeum i miejsce pamięci w Bełżcu
Do 1957 r. miejsce po byłym obozie zagłady w Bełżcu nie 
było zabezpieczone ani upamiętnione, przez co wielokrotnie 
dochodziło do rozkopywania poobozowego terenu przez po-
szukiwaczy kosztowności i złota. W granicach dawnego obozu 
postawiono tartak, a bocznicę kolejową, którą niegdyś wago-
nami bydlęcymi przywożono ludzi, wykorzystywano w celach 
gospodarczych33. Dopiero tzw. odwilż gomułkowska – zmiany, 
które zaszły w polityce wewnętrznej kraju w 1956 r. – pozwoli-
ła na dyskusje dotyczące stanu zachowania Państwowego Mu-
zeum na Majdanku, podczas których do opinii publicznej do-
tarły informacje o stanie terenu po byłym obozie w Bełżcu34.

29 Kola 2000: 11.
30 Kola 2000: 14‒20.
31 Kola 2000: 39.
32 Kola 2000: 40.
33 Kuwałek 2010: 288.
34 Kuwałek 2010: 216‒224.

Ryc. 3.  Plan archeologicznych sondaży wiertniczych z lokalizacją miejsc 
grobów i obiektów oraz lokalizacja archeologicznych wykopów 
badawczych (za: Kola 2000: 70)

Fig. 3.  Archeological drilling research plan with the location of graves 
and objects as well as the location of archaeological excavations 
(after: Kola 2000: 70)

Ryc. 4.  Plan grobów i obiektów w świetle badań sondażowych (za: Kola 
2000: 19)

Fig. 4.  Plan of graves and objects in the light of archaeological research 
(after: Kola 2000: 19)
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Trudne dziedzictwo niemieckich obozów śmierci na przykładzie hitlerowskiego obozu zagłady

Pierwszy pomnik w formie krypty-mauzoleum odsłonię-
to na terenie byłego obozu w 1963 r. Umieszczono w nim 
szczątki ludzkie wraz z przedmiotami znalezionymi na tere-
nie obozu. Była to inicjatywa Rady Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa. Po tym wydarzeniu przed kryptą postawiono 
dodatkowo rzeźbę autorstwa S. Strzyżyńskiego i J. Olejnic-
kiego. Natomiast w miejscach palenia zwłok wybudowano 
cztery pylony35. 

Niestety, po 1968 r. Bełżec został „zapomnianym obozem 
Holokaustu”36. Zamiast godnego uczczenia pamięci zamordo-
wanych w nim ofiar, obóz zagłady stał się miejscem zabaw 
i spotkań towarzyskich. Robert O’Neill w książce „Belzec: 
Stepping Stone to Genocide” wspomina, że podczas swojej 
wizyty w miejscu byłego obozu w Bełżcu zastał ogrodzenie 
przypominające „wyznaczony dawny kemping” z dwoma że-
laznymi bramami i mapą w języku polskim. Dodatkowo, miej-
scowi spacerowali i jeździli rowerami po wyznaczonej ścieżce, 
grali w piłkę na trawie, a w zalesionej okolicy grupa młodzieży 
raczyła się alkoholem i grillem37. Czy możliwe jest by nieco 
ponad 20 lat po likwidacji obozu śmierci nie żył żaden miej-
scowy świadek? Dlaczego nikt nie uświadomił mieszkańców 
o okrucieństwie, które wydarzyło się w tym miejscu? Strach 
przed ogromną krzywdą i śmiercią niezwykle często prowadzi 
ludzi do zobojętnienia i zapomnienia. Do lat dziewięćdziesią-
tych nie było nikogo, kto umiałby doprowadzić do odpowied-
niego uczczenia ofiar, a ludziom łatwiej jest nie dopuszczać do 
świadomości ogromu zła, jakie dzieje się obok nich.

Jednakże w 1995 r. obóz w Bełżcu został przywrócony ludz-
kiej pamięci. Polski Rząd i United States Holocaust Memorial 
Museum zawarły umowę mającą na celu stworzenia nowej 
formy upamiętnienia obejmującego cały teren poobozowy38. 
Miało być to równocześnie zgodne z tradycją judaistyczną. 
Najważniejszym elementem powstałego w 2004 r. pomnika 
jest przestrzeń symbolicznej mogiły masowej, którą pokrywa 
warstwa żużlu i wyjałowionej ziemi ze zwiększoną gradacją 
w miejscu, gdzie umiejscowione były masowe groby.  Waż-
nym elementem są dęby, rosnące jeszcze w czasie istnienia 
obozu – „niemi świadkowie” dokonywanego w Bełżcu ludo-
bójstwa39.

Główne wejście na teren obozu znajduje się w miejscu 
dawnej bocznicy kolejowej. Tuż za wejściem rozciąga się 
„rampa” z której jedynym zejściem jest „droga” biegnąca do 
„szczeliny” mającej przypominać pęknięcie w ziemi40. „Szcze-
lina” wyznaczona jest w miejscu, w którym nie stwierdzono 
obecności jam grobowych. Jej granicę tworzą kamienne 
ściany, zwieńczone poskręcanymi prętami, które sięgają 9 m. 
Powodują one wrażenie „zapadania się pod mogiłę”41 (ryc. 
5). Droga przez „szczelinę” prowadzi do granitowej ściany, 

35 Taborska 2003: 50‒51.
36 Kuwałek 2010: 227‒228.
37 O’Neil 2008: 18.
38 Muzeum i Miejsce Pamięci w Bełżcu. Internet: http://www.belzec.eu/pl/

page/o_muzeum/182 (wgląd 30.09.2019).
39 Kuwałek 2010: 231.
40 Muzeum i Miejsce Pamięci w Bełżcu. Internet: http://www.belzec.eu/pl/

page/upamietnienie/183 (wgląd 30.09.2019).
41 Małczyński 2009: 212.

na której wyrzeźbiono cytat z księgi Hioba: „Ziemio nie kryj 
mojej krwi, iżby mój krzyk nie ustawał”. Znajduje się ona na-
przeciwko kamiennych tablic, gdzie wyryto imiona zamordo-
wanych więźniów – razem tworzą „Niszę Ohel” (ryc. 6). Dal-
sza droga prowadzi schodami na powierzchnię, a następnie 
przez „Kamienny Stos” – ścieżkę, na której znajdują się upo-
rządkowane chronologicznie, według dat przybywania trans-
portów do Bełżca, żeliwne nazwy miejscowości, z których 
wywożeni byli Żydzi. Napisy wykonano z korodującego żeli-
wa, które ma symbolizować krwawe łzy zamordowanych42.

Zakończenie

Pamięć związana z obozami koncentracyjnymi i obozami 
zagłady jest niezwykle trudna, a dla wciąż żyjących byłych 
więźniów również przepełniona traumą. Niemieckie obozy 
koncentracyjne i zagłady to nie tylko wspólna część historii 
narodów, ale także ważny element dziedzictwa kulturowego. 
Do tematyki obozów należy podchodzić niezwykle ostrożnie 
i z wyczuciem, ze względu na rodziny więzionych i zamordo-
wanych w nich ludzi. Pamięć o tym, co działo się w tych miej-

42 Muzeum i Miejsce Pamięci w Bełżcu. Internet: http://www.belzec.eu/pl/
page/upamietnienie/183 (wgląd 30.09.2019).

Ryc. 5.  „Szczelina” (źródło: http://www.belzec.eu/en/page/upamiet-
nienie/183)

Fig. 5.  „Crevasse” (source: http://www.belzec.eu/en/page/upamiet-
nienie/183)

Ryc. 6.  „Nisza Ohel”. Ściana z cytatem z Księgi Hioba (źródło: http://
www.belzec.eu/pl/page/upamietnienie/183)

Fig. 6.  „Ohel Niche”. Wall with a quote from the Book of Hiob (source: 
http://www.belzec.eu/pl/page/upamietnienie/183)
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scach należy przekazywać kolejnym pokoleniom, ponieważ 
„ludzie ludziom zgotowali ten los”43. 

Dlatego forma upamiętnienia obozu zagłady Żydów w Beł-
żcu wydaje się być niezwykła: ogromna przestrzeń i tylko jed-
na droga w dół z której nie da się wycofać. Jest to również 
miejsce, któremu należy się nieustanne przywracanie pamię-
ci, choć bolesnej, to jednak potrzebnej. Ze względu na ten 
fakt, ważne jest, aby dobrać odpowiednią formę upamiętnie-
nia takich miejsc. Z jednej strony powinna ona przypominać 

43 Nałkowska 1982.

o złu, które miało tu miejsce, ale również przynosić niejako 
ukojenie żyjącym, którzy przyszli poznać trudną historię. To 
na pokoleniach, które nie muszą żyć w czasach podobnych 
do okresu II wojny światowej spoczywa obowiązek nie tylko 
pamiętania, ale również przekazywania wiedzy o minionych 
zdarzeniach – z podkreśleniem, że nigdy więcej nie powinny 
one się powtórzyć. Dzisiejszemu polskiemu społeczeństwu 
przypadła niezwykle trudna rola: musimy dbać o przetrwanie 
pamięci, z jednej strony o zbrodniach dwóch systemów to-
talitarnych (nazistowskiego i komunistycznego), z drugiej zaś 
– ponosimy odpowiedzialność za przekazywanie historii tych 
miejsc i, co najważniejsze, ofiar tychże systemów. 
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Difficult heritage of German death camps based on the Nazi death camp at Bełżec

Summary

The paper refers to today’s perception of the extermination 
camps. After a brief history of creating concentration and 
death camps, based on the Jewish death camp in Bełżec, it 
describes how the approach to such centers has changed 

over the years, what archeology can bring and why accus-
toming, acceptance and memory are important.
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