Z okazji 73 – rocznicy wybuchu II wojny światowej,
dnia 1 września w Miejscu Straceń w Treblince uczczono
pamięć ofiar Karnego Obozu Pracy i żołnierzy walczących
o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

Uroczystości patriotyczno - religijne w Treblince

U

roczystości rozpoczęła droga krzyżowa prowadząca
spod żwirowni,
miejsca niewolniczej pracy aż do
symbolicznego pomnika upamiętniającego mord na więźniach polskich,
żydowskich i romskich.
W uroczystości o charakterze patriotyczno – religijnym organizowanej
przez Muzeum Walki i Męczeństwa
w Treblince uczestniczyli między innymi senator Waldemar Kraska, przedstawiciel Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

– Jarosław Madejczuk, przedstawiciel
Wojewody Mazowieckiego – Ewa Izdebska, Dyrektor Instytutu Pamięci
i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu – Mateusz Babicki, a także
Jan Słomiak, burmistrz miasta i gminy
Kosów Lacki. Na terenie byłego obozu
koncentracyjnego obecni byli również
były więzień karnego obozu pracy
– Zygmunt Chłopek, a także młodzież
i harcerze z Kosowa Lackiego, Sokołowa Podlaskiego, Jasienicy, Kalinowa
i Prostyni.
Edward Kopówka – kierownik
Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince dziękował przybyłym za to, iż

poświęcają swój wolny czas i oddają
hołd wszystkim, którzy zginęli w tym
miejscu. Podkreślił równocześnie, iż
kontynuowanie wieloletniej tradycji
zadumy i modlitwy w tym szczególnym miejscu jest niezwykle ważne
nie tylko dla żyjących, lecz również
dla pamięci ofiar tego miejsca kaźni.
W swej homilii biskup drohiczyński
Antoni Pacyfik Dydycz przypomniał
uczestnikom uroczystości jak wielką
rolę w życiu człowieka pełni powołanie do człowieczeństwa i ludzkiej
godności. Zbrodnie dokonane w tym
i w innych obozach koncentracyjnych
są według duchownego wynikiem
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zapomnienia o człowieku, zlekceważenia go. Jego zdaniem należy czynić
nieustanne starania, by nigdy nie zaistniały warunki sprzyjającego pogardzie, lekceważeniu czy zapomnieniu
o człowieku.
Były więzień obozu - Zygmunt
Chłopek wyraźnie wzruszony wygłosił przemówienie o bolesnej historii
i swej obietnicy złożonej Bogu, że do
końca życia będzie co roku przybywał
na uroczystości do Treblinki. Przypomniał on także scenę zabicia dwóch
więźniów romskich przez ukraińskiego strażnika obozu, którzy próbowali
wyrwać się ze spętania sznurem przytroczonym do jego konia.
Obecny na sobotnich uroczystościach Dyrektor Instytutu Pamięci
i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu Mateusz Babicki dziękując
za zaszczyt uczestnictwa odczytał list
od Prezesa Związku Romów Polskich
Romana Chojnackiego, który przypomniał o znaczeniu jakie dla niego
i jego rodziny ma obóz w Treblince.
Prezes Chojnacki wezwał do budowania świata wolnego od nietolerancji,
uprzedzeń i nienawiści oraz do wspólnego wysiłku na rzecz tego by Romowie nie byli już dłużej na marginesie
społeczeństwa. Zarówno Dyrektor In-

Fot. W. Bobryk

stytutu, jak i Prezes ZRP zapowiedzieli
stworzenie pomnika bądź tablicy celem upamiętnienia zamordowanych
Romów, na co wyraźną zgodę wyraził
Kierownik Edward Kopówka. Treblinka
będzie więc kolejnym obok Kobylanki
i Chełmna nad Nerem miejscem zagłady Romów, które zostanie upamiętnione w należny im sposób. W celu
tychże działań na rzecz upamiętnienia
miejsc zagłady Romów powołany zostanie do życia odpowiedni komitet.
przyg. i fot. Mateusz Babicki

Ando dyves 1 septembro vyperelys 73
rocznica pal wybucho
II svetytko maryben. Dale okazjatyr
dre Treblinka sys kerde uroczystości
pal rypyryben zamarde manuśendyr
dre obozo savo Sasy kerde dre Treblinka. Pe do rakhiben javne but vavir
ćhane manuśa: polityki, władzy samorządowa, reprezentanty pozarządowe
organizacjendyr... Przephenelys adoj
haratuno śtarybnytko dre do obozo,
ophendia dukhani historia do śtetostyr.
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