
1 
 

Chełm, 30.08.2017 r. 

Mgr Wojciech Mazurek 

„SUB TERRA Badania Archeologiczne” 

Ul. Szarych Szeregów 5a/26 

22-100 Chełm, Polska 

SPRAWOZDANIE NR 4 

z realizacji usługi w postaci nadzorów archeologicznych przy pracach związanych z 

układaniem geowłókniny oraz sypaniem tłucznia kamiennego na polanie z grobami 

masowymi dla potrzeb nowego upamiętnienia ofiar byłego, niemieckiego, hitlerowskiego 

obozu zagłady w Sobiborze WIOSNA – LATO 2017. 

Sprawozdanie za okres 28.05. – 30.08.2017 r.  

W związku z wykonywaniem nadzorów archeologicznych przy pracach budowlanych 

na polanie z grobami masowymi, polegających na układaniu geowłókniny oraz sypaniu tłucznia 

kamiennego dla potrzeb nowego upamiętnienia ofiar byłego, niemieckiego, hitlerowskiego 

obozu zagłady w Sobiborze, przedstawiam poniżej trzecią relację z realizacji tych prac, 

obejmująca okres od dnia 28. maja do 30. sierpnia 2017 roku. 

Sprawozdanie stanowi podsumowanie całości obserwacji sypania szarego i białego 

kamienia wierzchniego na geowłókninę, które przykryły niemal w całości polanę z grobami 

masowymi, zawierającymi spalone i niespalone szczątki ofiar byłego, niemieckiego, 

nazistowskiego obozu zagłady Żydów w Sobiborze. Obserwacjami objęto w tym okresie 

głównie drogi, używane do transportu kamienia oraz miejsca składania tak surowca 

kamiennego, jak i piasku do podniesienia terenu wokół kopca pamięci w celu uzyskania równi 

pochyłej pod sypanie już tylko białego tłucznia kamiennego.  

 

Fot. 1 Widok od południowego-zachodu na stan zaawansowania sypania z taczek białego tłucznia kamiennego 

na ułożony wcześniej szary tłuczeń kamienny. Na pierwszym planie drugie miejsce depozycji szczątków 

ludzkich, które mogą być znalezione w trakcie przyszłych prac badawczych lub przypadkowych znalezisk z 

terenu byłego obozu, wyznaczone przez przedstawicieli Naczelnego Rabina Polski w uzgodnieniu z Wykonawcą 

prac budowlanych i archeologiem. Fot. W. Mazurek 
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Prace przy sypaniu tłucznia kamiennego trwały  w końcowych dniach maja, przez cały 

miesiąc czerwiec oraz pierwsze dni lipca 2017 roku. Całość prac związanych z sypaniem 

białego tłucznia kamiennego została zakończona w dniu 12.07.2017 roku. W tym czasie 

wyznaczone zostało miejsce jeszcze jednego miejsca pochowania szczątków ludzkich, jakie w 

przyszłości mogą być znalezione w trakcie tak prac badawczych czy prac inwestycyjnych, jak 

i przypadkowych znalezisk z innych rejonów byłego obozu zagłady (Fot. 1).  

Jednak przed zakończeniem prac przy sypaniu białego tłucznia kamiennego oba miejsca 

przeznaczone do pochówku szczątków ludzkich, znalezionych po zakończeniu realizacji 

nowego upamiętnienia zostały przykryte geowłókniną i zasypane szarym i białym tłuczniem 

kamiennym (Fot. 2). 

 

Fot. 2 Widok od południa na polanę z grobami po zakończeniu sypania tłucznia kamiennego. Na pierwszym 

planie przysypane tłuczniem drugie miejsce depozycji szczątków ludzkich, w tle widok na kopiec, w którego 

pobliżu wyznaczone było pierwotne miejsce jako grób symboliczny, również przysypane białym tłuczniem 

kamiennym. W miejscach tych miały być chowane szczątki ludzkie znalezione w trakcie przyszłych prac 

badawczych lub przypadkowych znalezisk z terenu byłego obozu, wyznaczonewcześniej przez przedstawicieli 

Naczelnego Rabina Polski w uzgodnieniu z Wykonawcą prac budowlanych i archeologiem. Fot. W. Mazurek 

 

Na prośbę przedstawiciela Naczelnego Rabina Polski, pana Filipa Szczepańskiego 

geodeta z firmy GEPRO z Włodawy w porozumieniu z kierownikiem badań archeologicznych 
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wyznaczył miejsce na północ od kopca pamięci, zlokalizowane w miejscu odkrycia i 

ekshumacji niespalonych szczątków ludzkich w grobach 12 i 13 (obiekty 2031 i 2032/2033). 

W miejscu tym Naczelny Rabin Polski zaplanował pochówek szczątków 10 osób, które zostały 

zamordowane a ich ciała zostały ukryte jeszcze w czasie funkcjonowania byłego obozu zagłady 

Żydów albo już po zakończeniu II wojny światowej. W tym pierwszym przypadku mogli być 

to więźniowie, przywiezieni po zakończonym powodzeniem powstaniu, przeprowadzonym po 

południu 14. października 1943 roku, w drugim ofiarami mogli być żołnierze 

niepodległościowego podziemia albo po prostu osoby niewygodne nowemu ładowi społeczno-

gospodarczemu, usunięte bez sądu albo  przez sowieckie NKWD albo polskie UB jako 

„elementy wrogie nowemu ładowi komunistycznemu” (Fot. 2).  

 

Fot. 3 Widok od zachodu na wyznaczone przez geodetę miejsce depozycji niespalonych szczątków ludzkich z 

grobów12-14, 16, które mają być pochowane po zakończeniu analiz DNA na Uniwersytecie Medycznym w 

Szczecinie, najprawdopodobniej w miesiącu wrześniu 2017 roku. Fot. W. Mazurek 

 

 W rejonie na południowy-zachód od kopca pamięci, w miejscu gdzie przedstawiciel 

Naczelnego Rabina Polski, Filip Szczepański, natrafił na fragmenty przepalonych na biało i na 

niebiesko kości ludzkich, prac oczyszczających nie przeprowadzono (Fot. 4). W związku z tym 

znajdują się one tam in situ, pozostając nadal poza zasięgiem muru upamiętnienia, który 

ma zabezpieczać polanę ze szczątkami ludzkimi przed profanacją.  
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Fot. 4 Miejsce występowania spalonych szczątków ludzkich na południowy-zachód od kopca pamięci, 
odkryte przez przedstawiciela Naczelnego Rabina Polski, Filipa Szczepańskiego, wygląd po 

zakończeniu prac związanych z  sypaniem białego tłucznia kamiennego. Fot. W. Mazurek. 

 

Ta sama sytuacja występuje na wschód od lokalizacji muru wokół grobów 

masowych, gdzie powierzchnia występowania spalonych szczątków ludzkich poza 

zasięgiem muru jest znacznie większa i wynosi ponad 6 arów. Ich dokładny zasięg został 

przedstawiony na planie załączonym do raportu 3. 

  

Fot. 5 Miejsce występowania spalonych szczątków ludzkich na wschód od polany z grobami 

masowymi po zakończeniu sypania białego tłucznia kamiennego, na pierwszym planie miejsce po 

hałdzie z kośćmi, usuniętej w początkowym okresie prac budowlanych, położonej na wschód od 
kopca pamięci. Fot. W. Mazurek. 
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W związku ze stwierdzeniem występowania spalonych szczątków ludzkich tak na 

wschód, jak i na zachód od projektowanego przebiegu muru upamiętnienia, aktualne pozostaje  

systematyczne zebranie całości szczątków ludzkich, które znalazły się tutaj w wyniku głównie 

rozsunięć powojennych w rejonie krematoriów, ale również w wyniku hałdowania ziemi w 

trakcie badań wykopaliskowych w roku 2013. 

 Podobnie aktualny pozostaje problem występowania spalonych szczątków ludzkich po 

wschodniej stronie od muru upamiętnienia dotyczy również miejsca pod usuniętą hałdą ziemi 

(Fot. 5). W miejscu tym nadal występują szczątki ludzkie. 

W dniach 31.05. – 01.06.2017 r. przeprowadzone zostały ratownicze badania 

wykopaliskowe w miejscu kontynuacji w kierunku zachodnim obiektu nr 5472, odkrytego w 

trakcie kampanii wykopaliskowej 2014/2015. Obiekt ten znajdował się niedaleko miejsca 

występowania szczątków ludzkich po zachodniej stronie kopca pamięci. Sprzęt 

zmechanizowany zagłębił się tutaj w naturalny piasek z podstawy wydmy, która została 

rozcięta w trakcie funkcjonowania byłego obozu zagłady Żydów w celu wykopania grobów 

masowych 1, 2, 3 i 4.  

W trakcie tych prac odsłonięty został znaczny fragment planu obiektu 5472, a w czasie 

oczyszczania nadal odczuwany był nieprzyjemny, słodkawy zapach, który sugerował związek 

nawarstwień zasypiskowych obiektu z nieczystościami, pochodzącymi z oczyszczania komór 

gazowych, dlatego zostały pobrane próbki do analiz chemicznych ich składu (Fot. 6). 

 

Fot. 6 Strop kontynuacji w kierunku zachodnim obiektu nr 5472 bez śladów szczątków ludzkich, który 
oprócz śladów po kołach wozów operujących na przedpolu grobu masowego 2, zawierać może 

nieczystości z oczyszczania komór gazowych. Fot. W. Mazurek. 
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 W profilu obiekt ten nie był głęboki i nie zawierał żadnych zabytków ruchomych i 

posiada kontynuację w kierunku zachodnim, której nie udało się rozpoznać ze względu na 

przejazd maszyn, związanych z sypaniem tłucznia kamiennego. Nie można wykluczyć 

pierwotnie znacznie większej głębokości tego obiektu, który mógł być w znacznej mierze 

wybrany w trakcie zasypywania masowych grobów na polanie w trakcie likwidacji śladów 

obozu po udanym powstaniu 14. października 1943 roku. 

 Aktualny pozostaje postulat strony rabinicznej w kwestii pełnego rozpoznania i po 

zadokumentowaniu pochowania licznych koronek dentystycznych i zębów, wyrwanych 

ofiarom przez członków Sonderkommando i ukrytych w obiekcie 6879, oznaczonym jako grób 

nr 21 (Fot. 7). 

 

 Fot. 7 Lokalizacja obiektu 6897 – grobu 21 – gdzie natrafiono na liczne koronki i wyrywane ofiarom zęby, 

który nadal jest wyeksplorowany częściowo. Fot. W. Mazurek. 

 

 Ostatnim akcentem prowadzonych od marca 2017 roku nadzorów przy sypaniu 

tłucznia kamiennego będzie wykopanie i pochówek we współpracy z Naczelnym Rabinem 

Polski niespalonych szczątków 10 osób pochowanych w grobach 12-14 i 16 w miejscu 

przygotowanym za kopcem pamięci (Fot. 8). 
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Fot. 8 Widok po zakończeniu sypania białego tłucznia kamiennego od północy na wyznaczone przez geodetę 

miejsce depozycji niespalonych szczątków ludzkich z grobów12-14, 16, które mają być pochowane po 

zakończeniu analiz DNA na Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie, najprawdopodobniej w miesiącu 

wrześniu 2017 roku. Fot. W. Mazurek 

 




