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Betonowy wagon na Umschlagplatz 

RADNI ZNALEŹLI SPOSÓB, JAK UPAMIĘTNIĆ WYWÓZKĘ ŻYDÓW

Miasto zrobiło kolejny krok do upamiętnienia miejsca wywózki w czasie II wojny lubelskich 

Żydów  do  obozu  zagłady  w  Bełżcu.  Stanie  tam  symboliczny  wagon-obelisk  przypominający 

o ,,placu śmierci”. 

-  Zaleźliśmy  środek  przymusu  wobec  obecnego  właściciela  terenu,  którego  zastosowanie 

pozwoli na przejęcie działki, gdzie zlokalizowana jest historyczna rampa kolejowa wykorzystywana 

przez Niemców do wywózki Żydów z lubelskiego getta - tłumaczyła na czwartkowej sesji miejskim 

radnym Elżbieta Mącik, z-ca dyr. Wydziału Strategii i Rozwoju UM.

Miasto od dwóch lat starało się przejąć od syndyka Zakładów Mięsnych „Lubmeat” działkę na 

terenie dawnej rzeźni, gdzie mieścił się Umschlagplatz. Sprawy się skomplikowały, gdy okazało 

się, że rampa kolejowa, z której dokonywano wywózek Żydów, nie jest tą samą, która znajduje się 

obecnie przy ul. Zimnej. 

-  W  trakcie  prac  archeologicznych  odkryliśmy,  że  historyczna  rampa  znajduje  się  bliżej 

budynków - wyjaśniał Marcin Fedorowicz z Teatru NN.

- I tu pojawiły się kłopoty. Obecny właściciel terenu miał bowiem wobec tego obszaru własne 

plany,  które  wykluczały  możliwość  wzniesienia  tam  obelisku  upamiętniającego  tragiczne 

wydarzenia z okresu wojny - dodała Mącik. 

Miasto znalazło wyjście z tej sytuacji. - Zmieniając plan zagospodarowania przestrzennego tego 

rejonu  obejmiemy  ochroną  konserwatorską  interesujący  nas  fragment  po  Umschlagplatzu,  co 

umożliwi odkupienie gruntu od właściciela - przekonywała Elżbieta Mącik. 

Radni  przystali  na  takie  rozwiązanie  i  poparli  zmiany  w  planie  zagospodarowania 

przestrzennego. - Mamy nadzieję, że to ostatecznie zakończy sprawę upamiętnienia placu śmierci. 

Obecny  projekt  zakłada,  że  stanie  tam  obelisk  w  formie  betonowego  wagonu.  Chcemy  też 

wyeksponować,  po  odsłonięciu  kilkudziesięciu  centymetrów  gruntu,  fragmenty  starego  bruku, 

którym  był  wyłożony  plac  oraz  pozostałości  historycznej  rampy  kolejowej  -  zapowiedział 



Fedorowicz.

Aby do tego doszło, miasto musi odkupić działkę o powierzchni ok. pół hektara. Pieniądze na to 

będą pochodziły z przyznanych przez wojewodę środków skarbu państwa. 

Plac śmierci Umschlagplatz, to miejsce, z którego do obozu zagłady w Bełżcu Niemcy wywieźli 

26 tys. lubelskich Żydów. Masowe deportacje dokonywane od 17 marca do 16 kwietnia 1942 r. 

odbywały się z rampy kolejowej przy ul. Turystycznej, mieszczącej się na terenie przedwojennej 

rzeźni. 


