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Niemiecki Nazistowski obóz zagłady w sobiborze 
funkcjonował w ramach tzw. „Aktion Reinhardt” od kwiet-
nia 1942 r. do października 1943 r. Zostało w nim zamor-
dowanych ponad 170 tys. żydowskich mężczyzn, kobiet 
i dzieci. Najwięcej ofiar pochodziło z Polski (90 tys.), 
Holandii (34 tys.) i Słowacji (24 tys.). Byli wśród nich 
także Żydzi z Austrii, Niemiec, Czech, Francji, Litwy, 
Rosji i Biało rusi. 14 października 1943 r. więźniowie 
Sobiboru zorganizowali udane powstanie, dzięki któ-
remu z obozu zbiegło ok. 300 osób, a ponad 50 z nich 
doczekało końca II wojny światowej.

tereN byłego obozu zagłady w  sobiborze znaj-
duje się od maja 2012 r. pod opieką Państwowego 
Muzeum na Majdanku. Z inicjatywy władz Polski, Izra-
ela, Królestwa Niderlandów i Słowacji tworzone jest tutaj 
Muzeum – Miejsce Pamięci. Ma ono chronić masowe 
groby i prochy osób zamordowanych w obozie oraz doku-
mentować jego historię i losy ofiar. Autorami projektu 
nowego upamiętnienia i muzeum są Marcin Urbanek, 
Piotr Michalewicz, Łukasz Mieszkowski i Marcin Tań-
ski – laureaci I nagrody międzynarodowego konkursu 
na opracowanie nowej ideowo- artystycznej koncepcji 
architektoniczno -krajobrazowej miejsca pamięci na tere-
nie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady 
w Sobiborze.

Zaplanowane na 2017 rok roboty budowlane związane są 
z zabezpieczeniem polany masowych mogił z prochami 
ofiar obozu i budową pawilonu wystawienniczego. Jest 
to pierwszy etap realizacji inwestycji. 

the Nazi germaN death camp iN sobibór functioned 
as part of “Aktion Reinhardt” between April 1942 and 
October 1943. More than 170,000 Jewish men, women 
and children were murdered here. Most of the victims 
came from Poland (90,000), the Netherlands (34,000) 
and Slovakia (24,000). Among them were also Austri-
an, German, Czech, French, Lithuanian, Russian and 
Belarusian Jews. During the succesful revolt of October 
14, 1943, around 300 prisoners managed to escape the 
camp, of whom more than 50 survived World War II.

the area of the former death camp iN sobibór was 
placed under the care of the State Museum at Majdanek 
in May 2012 and currently, on the initiative of the author-
ities of Poland, Israel, the Kingdom of the Netherlands, 
and Slovakia, the Museum – Memorial Site is being cre-
ated here. The venue was designed to secure the mass 
graves and the ashes of the pepole murdered at the 
camp as well as to document its history and the fate 
of the victims. Among the authors of the design of the 
new commemoration are Marcin Urbanek, Piotr Michale-
wicz, Łukasz Mieszkowski and Marcin Tański, winners 
of the first prize of the international competition for the 
development of a new artistic and architectural concept 
of the memorial site in the area of the former Nazi Ger-
man death camp in Sobibór.

Construction works planned for 2017, marking the first 
stage of the investment, include securing the clearing 
with mass graves and the ashes of the camp’s victims 
as well as the erection of the exhibition pavilion.
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odNalezioNo rówNież wiele przedmiotów osobistych 
i rzeczy codziennego użytku przywiezionych do Sobiboru 
przez deportowanych. Państwowe Muzeum na Majdanku 
poddaje je sukcesywnie pieczołowitej konserwacji i opraco-
wuje naukowo. Część z nich będzie eksponowana w przyszło-
ści na stałej wystawie poświęconej historii obozu zagłady.

Numerous persoNal beloNgiNgs and objects of every-
day use brought to Sobibór by the deportees were also found 
on the site and are now subjected to intensive restoration 
work and scientific study conducted by the State Museum 
at Majdanek. In the future, some of the artifacts will become 
elements of the permanent exhibition devoted to the history 
of the death camp.

w  ramach prac przygotowawczych w ostatnich 
latach prowadzono badania archeologiczne, których 
głównym celem było ustalenie lokalizacji mogił ze szcząt-
kami i prochami pomordowanych oraz lepsze rozpozna-
nie topografii obozu. W ich trakcie odkryto m.in. ślady 
drogi, którą pędzono ofiary na śmierć, a także ruiny fun-
damentów budynku komór gazowych zniszczonego przez 
Niemców w czasie likwidacji obozu.

iN receNt years, as part of the preparatory work, archae-
ological research was conducted in order to establish 
the location of the graves with the remains and ashes of 
the victims as well as to enable a better understanding 
of the camp’s topography. The researchers discovered, 
among other things, the remains of the passageway 
along which the victims were driven to their deaths as 
well as the ruins of the foundations of the gas chambers 
building destroyed by the Germans during the liquida-
tion of the camp.
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