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Der folgende Text ist auf dem Webportal 

http://www.lernen-aus-der-geschichte.de veröffentlicht. 
 
Das mehrsprachige Webportal publiziert fortlaufend Informationen zur historisch-
politischen Bildung in Schulen, Gedenkstätten und anderen Einrichtungen zur 
Geschichte des 20. Jahrhunderts. Schwerpunkte bilden der Nationalsozialismus, der 
Zweite Weltkrieg sowie die Folgegeschichte in den Ländern Europas bis zu den 
politischen Umbrüchen 1989.  
Dabei nimmt es Bildungsangebote in den Fokus, die einen Gegenwartsbezug der 
Geschichte herausstellen und bietet einen Erfahrungsaustausch über historisch-
politische Bildung in Europa an.  

 
 
 

Bełżec 

26 października 2005 byliśmy w nazistowskim obozie zagłady w Bełżcu. 
Wcześniej, na lekcjach historii dowiedzieliśmy się że: Niemcy rozpoczęli 
budowę obozu już 1 listopada 1941 roku. Bełżec był pierwszym obiektem, w 
którym naziści zastosowali stacjonarne komory gazowe do uśmiercania ludzi.  

W obozie zostało zamordowanych około 500.000 Żydów polskich. Pierwsze transporty 
przybyły w dniu 17 marca 1942 r. rano z Lublina, po południu ze Lwowa. Istniejące wówczas 
prymitywne, drewniane komory gazowe mogły zabić jednocześnie około 700-1400 osób. Dziennie 
do obozu przybywały 2–3 transporty różnej wielkości. Ciała zamordowanych przewożone były 
wąskotorową kolejką do masowych grobów w północno-zachodniej części obozu.  

W pierwszej fazie istnienia obozu, która trwała od 17 marca do 16 kwietnia transporty 
przybywały głównie z terenu dystryktu lubelskiego oraz z dystryktu Galicja. Po krótkiej przerwie 
obóz wznowił działalność w połowie maja i wówczas deportowano tu głównie Żydów z terenu 
powiatu zamojskiego.  

W Zwierzyńcu przed pacyfikacją mieszkało około 700 Żydów. Wszyscy musieli nosić znak 
przynależności rasowej, gwiazdę syjońską. 9 marca 1940 r. Żydom posiadającym sklepy podano do 
wiadomości, iż mają je zaopatrzyć w szyldy z gwiazdą Dawida. Wiosną i latem 1942 r. w 
Zwierzyńcu odbywały się częste egzekucje Żydów. Ofiary chowano w miejscu śmierci na kirkucie 
lub na skraju lasu w Borku. W październiku 1942 r. w ramach Akcji „Reinhard” przystąpiono do 
likwidacji ludności żydowskiej. W Zwierzyńcu stało się to 21 października Strzelano do Żydów w 
domach i na ulicy, a tych, którzy uniknęli śmierci, spędzano do kolumny marszowej i odprowadzano 
do stacji kolejowej w Szczebrzeszynie. Stamtąd ruszał transport ku swemu strasznemu 
przeznaczeniu, do Bełżca.  

W czerwcu 1943 r. obóz został całkowicie zlikwidowany, a wszystkie budynki stojące na 
jego terenie zostały zniszczone.  


