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Drugi raport za okres 01.09.-30.09.2014 r. 

Second report from the period from 1 to 30 September 2014 
 
 Wykopaliskowe prace badawcze, rozpoczęte w sierpniu 2014 roku, mają charakter 
prac wyprzedzających rozpoczęcie inwestycji nowego upamiętnienia ofiar Obozu Zagłady 
Żydów w Sobiborze. Są one kontynuacją badań archeologicznych, zapoczątkowanych w roku 
2011 na zlecenie Komitetu Sterującego, reprezentującego przedstawicieli rządów 4 państw: 
Holandii, Izraela, Polski i Słowacji. Operatorem środków przekazanych przez Komitet 
Sterujący jest Fundacja Polsko-Niemieckie „POJEDNANIE”. Gospodarzem prowadzonych 
prac na terenie po byłym obozie zagłady było  początkowo Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-
Włodawskiego we Włodawie, a od roku 2012 jest Państwowe Muzeum na Majdanku.  

The excavation research works, started in August 2014 are pre-investment works 
leading to the implementation of the new concept of commemorating the victims of the 
former extermination camp of Jews in Sobibor. The research is a continuation of the 
archeological research initiated in 2011 on behalf of the Steering Committee which represents 
representatives of 4 countries:  Netherlands, Israel, Poland and Slovak Republic. The operator 
of the funds transferred by the Steering Committee is the Foundation for Polish-German 
"RECONCILIATION". The host of the ongoing work in the area of the former German-Nazi 
extermination camp was initially the Leczynsko-Wlodawskie Lakeland Museum in Wlodawa, 
and since 2012 the State Museum at Majdanek. 
 

Dotychczasowe badania pozwoliły na odsłonięcie licznych struktur, związanych z 
topografią byłego niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze. Prowadzenie tych prac 
powierzone zostało firmie „SUB TERRA” Badania Archeologiczne z Chełma, kierownikiem 
badań jest jej właściciel, Wojciech Mazurek, prowadzący te badania we współpracy z 
archeologiem z Izraela, Yoramem Haimi, który reprezentuje Instytut „YAD VASHEM” oraz 
drem Ivarem Schute, reprezentującym stronę holenderską Komitetu Sterującego. Jako 
konsultant historyczny w pracach uczestniczyła dr Anna Zalewska z Instytutu Archeologii i 
Etnologii w Warszawie. 

Previous research led to the to the unveiling of numerous structures related to the 
topography of the former German-Nazi extermination camp in Sobibor. The conduction of 
these works was entrusted to the company “SUB TERRA Archeological Research” from 
Chełm. The research director is the owner of this company- Wojciech Mazurek, who is 
conducting the research in cooperation with the archeologist from Israel, Yoram Haimi, who 
represents the Institute “YAD VASHEM” and Dr. Ivar Schute, who represents the Dutch 
party of the Steering Committee. Dr. Anna Zalewska from the Institute of Archaeology and 
Ethnology in Warsaw participated as a historical consultant in the excavation works. 

owner
Typewritten Text
http://sobibor.info.pl/wp-content/uploads/2012/11/Lato_Jesie%C5%84_2014-W.-Mazurek.pdf



2 
 

 
Prace badawcze w ciągu miesiąca września 2014 roku skupiły się głównie w obrębie 

placu asfaltowego, na którym do niedawna zlokalizowany był pomnik oraz nadal znajduje się 
tam kamienna wieża, symbolizująca krematorium lub komory gazowe. Kontynuowane były 
również prace badawcze w rejonie Lager I/obozu I oraz w mniejszym stopniu na terenie 
Vorlag/Przedpola Obozowego. Łącznie przebadany został obszar o powierzchni 25 arów. 

The research works focused in September 2014 primarily in the area of the asphalt 
square, where until recently the monument was located. A stone tower that symbolizes the 
crematorium or gas chambers is still there. The research works were continued in the area of 
Lager I/ camp I and to a lesser extent in the area of the Vorlager/ camp foreground. So far 25 
ares have been examined in total.  

 
W ciągu miesiąca września 2014 roku wykopaliskowe prace badawcze w rejonie placu 

asfaltowego z wieżą kamienną i pomnikiem objęły obszar o powierzchni około 10 arów. 
Bardzo ostrożnie oczyszczony został najpierw plac z podkładu piasku, na którym zbudowana 
została nawierzchnia z płyt cementowych, przykrytych warstwą asfaltu. Między istniejącą 
wieżą kamienną, symbolizującą lokalizację komór gazowych a pomnikiem natrafiono na 
liczne relikty pierwszego upamiętnienia ofiar Sobiboru z roku 1965. Obecna lokalizacja 
wieży i pomnika zostały wykonane na początku lat 80-tych XX-go wieku. Między wieżą a 
pomnikiem, który został usunięty dnia 01.09.2014 r., jednak bez żelbetonowej podstawy, 
natrafiono również na rząd kwadratowych podstaw z pokruszonych cegieł, spojonych 
zaprawą cementową o wymiarach 60 x 60 cm, biegnących z południa na północ w odległości 
około 3 metrów jeden od drugiego, ostatni na północy w odległości 4 m. Natomiast w rejonie 
na wschód od pomnika, którego podstawa jeszcze nie została usunięta, natrafiono na relikty 
fundamentów ceglanych o szerokości około 30 cm (dwie cegły wzdłużnie lub jedna cegła w 
poprzek). Tworzą one zespól 4 zarysów pomieszczeń o wymiarach 5 m na osi wschód-zachód 
i 7 metrów na osi wschód-zachód. Od strony wschodniej pomieszczenia te były zamknięte 
półkoliście uformowanymi ławami fundamentowymi również o szerokości około 30 cm, 
podobne półkole zamyka pomieszczenie skrajnie południowe. Między założeniami 
zachodnim i wschodnim znajdowała się przestrzeń o szerokości około 3 metrów, w której 
centrum biegnie rząd dołków posłupowych, oddalonych od siebie w odległości od 2 do 3 
metrów. Jest to prawdopodobnie rejon korytarza oddzielającego oba zespoły pomieszczeń 
domniemanych komór gazowych, który od północy zamknięty jest szerszym 
pomieszczeniem o wymiarach 5 x 3 m, gdzie prawdopodobnie umieszczony został silnik 
benzynowy, z którego spaliny uśmierciły setki tysięcy ludzi.  

 During the September 2014 the excavation works in the area of the asphalt square with 
the stone tower and monument covered an area of about 10 ares. First, the square was cleaned 
from the sand layer. Between the existing tower and monument numerous relicts of the first 
commemorating the victims of Sobibor from the year 1965 have been found. The current 
location of the tower and the monument was located in the early 80-ies of 20 century.Between 
the tower and the monument, which was removed on 1 September 2014 but without the 
concrete base, a row of the square footings of the crushed bricks bonded with cement mortar 
with dimensions of 60 x 60 cm, running from south to north at a distance of about 3 meters 
from one another, the last in the north at a distance of 4 m. In the region to the east of the 
monument, whose base has not yet been removed, the relics of the brick foundations with a 
width of about 30 cm (two bricks longitudinally or one brick crosswise) have been found. 
They comprise a group of 4 profiles of the rooms with dimensions of 5 m on the east-west 
axis and 7 meters on the east-west axis. From the eastern side the rooms were closed with the 
semicircular formed foundation benches with a width of about 30 cm, similar semicircle 
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closes  the extreme southern room. In the space of about 3 m, a row of pole holes (spaced at a 
distance of 2 to 3 m) is running. This is probably the area of the corridor separating two 
groups of rooms of alleged gas chambers, which is closed from the south with a wider space 
with dimensions of 5 x 3 m, where probably a petrol engine was located, whose exhaust 
fumes killed hundreds of thousands of people. 
 

 
Fot. 1 Sobibór, teren byłego obozu zagłady Żydów, widok z lotu ptaka na rejon asfaltowego placu po 

oczyszczeniu. We wschodniej części widać regularne zarysy fundamentów ceglanych komór gazowych. 
Upamiętnienie z roku 1965 w dużym stopniu naruszyło ślady zachodnich komór. Fot. P. Bakun 

Fig. 1 Sobibor, area of the former German-Nazi extermination camp of Jews, the aerial view on the area of the 
asphalt square after cleaning works. In the eastern part we can see regular outlines of  foundations of the brick 
gas chambers. The commemoration from 1965 largely violated the traces of the western chambers. Photo P. 

Bakun 
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Fot. 2 Sobibór, teren byłego obozu zagłady Żydów, widok od południa na regularne zarysy fundamentów 
ceglanych komór gazowych. Upamiętnienie z roku 1965 w dużym stopniu naruszyło ślady zachodnich komór. 

Fot. Mazurek 
Fig. 2 Sobibor, area of the former German-Nazi extermination camp of Jews, the view from the south to the 

regular outlines of the foundations of the brick gas chambers. The commemoration from 1965 largely violated 
the traces of the western chambers. Photo P. Bakun 

 
 Kontynuowane były prace w północnej części rampy przy bocznicy obozowej, w 
rejonie wjazdu na parking i wzdłuż dawnego muru z płytami upamiętniającymi ofiary obozu 
w Sobiborze. Jak dotąd nie udało się natrafić na kontynuację tak śladów drewnianej rampy 
kolejowej, jak i na dalszy przebieg kolejki wąskotorowej. Brak jest także wyraźnej 
kontynuacji reliktów słupów, które ograniczałyby od zachodu rejon drewnianej rampy od 
Vorlager/Przedpola Obozowego.  

The works were continued in the northern part of the ramp siding, in the area of the car park 
entrance and along the former wall with plates commemorating the victims of the Sobibor 
camp. As far, the continuation of the traces of the wooden railway ramp, as well as the further 
course of the narrow-gauge railway were not found. There is also no clear continuation of the 
relics of the poles, which would restrict the west region of the wooden ramp from Vorlager / 
camp foreground. 
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Fot. 3 Sobibór, teren byłego obozu zagłady Żydów, widok od północy na rejon północnej części rampy 

obozowej. Brak wyraźnych śladów kontynuacji drewnianej rampy, kolejki wąskotorowej, jak i śladów po 
słupach ogrodzeniowych, oddzielających rampę od Vorlag/Przedpola Obozowego. Fot. W. Mazurek 

Fig 3. Sobibor, area of the former German-Nazi extermination camp of Jews, the view from the north to the area 
of the north part of the ramp. No clear evidence of the continuation of the wooden ramp, narrow-gauge railway, 

as well as traces of the fence poles separating the ramp from Vorlager/ camp foreground. Photo W. Mazurek 
 Na terenie obozu I kontynuowane były prace eksploatacyjne i dokumentacyjne przy 
obiektach nieruchomych. Obiekt określony w sprawozdaniu 1 jako piecowisko okazał się być 
reliktem studni obozowej, zbudowanej z cegieł. Odsłonięty został zachodni profil studni, po 
usunięciu wody wybrano wszystkie artefakty z zasypiska studni.  

In the area of the camp I maintenance works and documentation works on the immovable 
object were continued.   The object defined in the report 1 as the ”slag-pit furnace” 1 proved 
to be a relic of the well, built of bricks. The western profile of the well has been unveiled. 
After removal of the water all the artifacts were picked from the backfill of the well.  

 
Fot. 4 Sobibór, teren byłego obozu zagłady Żydów, teren Lager I/obozu I, profil zachodni studni, zbudowanej z 

cegieł. Fot. W. Mazurek 
Fig. 4 Sobibor, area of the former German-Nazi extermination camp of Jews, area of Lager/camp I, the western 

profile of the well, built of bricks. Photo W. Mazurek 
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Oprócz destruktów spalonych belek baraków (!), wielu naczyń emaliowanych, w tej 

liczbie wiader, misek obozowych, natrafiono w niej na liczne znaleziska pojemników 
szklanych, związanych z obozową apteką (?), gdzie jak wiemy ze wspomnień pracował 
Symcha Białowicz i okresowo pomagał mu jego młodszy brat Filip. Oprócz tego znaleziono 
tam wiele innych niezwykle ważnych artefaktów jak np. kilka figur szachowych z zestawu 
podróżnego. 
Besides the damaged burnt barrack’s beams (!), numerous enameled utensils, buckets, bowls, 
also numerous glass containers were found. They were used in the camp’s pharmacy (?) 
where, as we know from the memoirs, Symcha Białowicz worked and his younger brother 
Filip helped him periodically. In addition, there are many other extremely important artifacts 
such as few chess pieces from the traveler set.  
 

 
Fot. 5 Sobibór, teren byłego obozu zagłady Żydów, teren Lager I/obozu I, fragmenty spalonych belek baraków, 

znalezione w studni obozowej. Fot. W. Mazurek 
Fig. 5 Sobibor, area of the former German-Nazi extermination camp of Jews, area of Lager/camp I, fragments of 

burnt barrack’s beams, found in the well of the camp. Photo W. Mazurek 
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Fot. 6 Sobibór, teren byłego obozu zagłady Żydów, teren Lager I/obozu I, jedna z wielu opakowań szklanych, 

pochodzących z obozowej apteki, znalezionych w studni obozowej. Fot. W. Mazurek 
Fig. 6 Sobibor, area of the former German-Nazi extermination camp of Jews, area of Lager/camp I, one of the 

many glass packaging from the camp’s pharmacy, found in the camp’s well. Photo W. Mazurek 
 
 

 
Fot. 7 Sobibór, teren byłego obozu zagłady Żydów, teren Lager I/obozu I, kilka podróżnych figur szachowych, 

znalezionych w studni obozowej. Fot. W. Mazurek 
Fig.7 Sobibor, area of the former German-Nazi extermination camp of Jews, area of Lager I/camp I, some 

chessmen found in the camp’s well. Photo W. Mazurek. 
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 Jednocześnie z pracami badawczymi trwały prace rozbiórkowe przy starym budynku 
muzealnym, które przed końcem miesiąca nie został zkończone. 
At the same time together with the research works, demolition works of the old museum 
building were conducted. They have not been completed before the end of the month.  
 

 

 
Fot. 8 Sobibór, teren byłego obozu zagłady Żydów, teren Lager II/obozu II, prace rozbiórkowe przy budynku 

starego muzeum. Fot. W. Mazurek 
Fig. 8 Sobibor, area of the former German-Nazi extermination camp of Jews, area of Lager II/camp II, 

demolition works of the museum building, Photo W. Mazurek. 
 




