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Obóz Sobibór  

Obóz w Sobiborze powstał w ramach akcji „Aktion Reinhardt” na przełomie kwietnia i maja 

1942 roku. Planowano zagładę Żydów na terenie Generalnego Gubernatorstwa oraz ich 

deportację na teren dystryktu lubelskiego, dlatego decyzja o budowie obozu zapadła 

prawdopodobnie na jesieni 1941 r. Prace budowlane odbywały się wiosną 1942 r., obóz 

wybudowano w pobliżu stacji kolejowej Sobibór, w lesie, 

miejscu odizolowanym od wszelkich świadków.  

Obozem zarządzał komendant, któremu podlegali członkowie 

SS, przez cały okres istnienia obozu służyło tam 51 Niemców 

i Austriaków oraz kampania wartownicza (byli jeńcy 

sowieccy) w liczbie ok.120-150 osób.  Obozem w Sobiborze 

zarządzało trzech komendantów. Za pierwszego z nich uważa się Richarda Thomallę, który 

nadzorował prace budowlane. Drugim, od kwietnia do sierpnia 1942 r., był Franz Stangl. Jego 

funkcję przejął Franz Reichleitner, który kierował obozem aż do jego likwidacji. 

Eksterminacja Żydów na terenie obozu 

1Linia kolejowa Lublin-Chełm-Włodawa umożliwiała sprawne doprowadzanie transportów z 

ludźmi. Na początkowo podzielonym na trzy części terenie zbudowano baraki dla SS-manów 

i strażników z formacji SS-Wachmannschaften, którzy dotarli do Sobiboru z przeszkolenia w 

Trawnikach (obóz szkoleniowy, który powstał w 1941 r. dla potrzeb SS)  oraz dla więźniów 

żydowskich. W trzeciej, nieco oddalonej części kompleksu stanęły, 2podobnie jak w Bełżcu, 

komory gazowe, gdzie uśmiercano ludzi za pomocą tlenku węgla.  

Pierwsze transporty przybywały do Sobiboru w kwietniu 

1942 r., byli to Żydzi z dystryktu lubelskiego, a potem 

jeszcze z Czech, Słowacji, Niemiec i Austrii. Od maja 

1942 r. rozpoczęto masową zagładę ludności żydowskiej, 

eksterminacja prawdopodobnie trwała do końca czerwca.  

Komory gazowe były na początku budowane na wzór tych w Bełżcu (barak z betonowymi 

fundamentami, podzielony na trzy części), potem, między czerwcem a wrześniem 1942 r., 

komory zostały przebudowane. Uśmiercano ludzi dwutlenkiem węgla, który wydobywał się z 

rur, gaz odprowadzano z silników samochodowych. Uśmiercanie trwało od 20 do 30 minut. 
                                                           
1 Historia Obozu, http://www.sobibor-memorial.eu/pl/history/historia_obozu/3, (dostęp 20.04.2017). 
2 Tamże.  
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W drodze do komór obcinano kobietom włosy. Ową drogę SS-mani nazwali 

Himmelfahrtstrasse – Droga do nieba.  

Dzień w obozie 

Gdy pociąg z ludźmi przybył na stację kolejową w Sobiborze, przy torach czekali już 

pracownicy obozu wyznaczeni do pomocy przy transportach. Rozładowywanie wagonów 

było bacznie obserwowane przez Niemców pilnujących porządku. Gdy wagony były puste, a 

własności przybyłych pozostawiono na ziemi przed torami, główny komendant dzielił 

przybyłych na dwie grupy: kobiety i mężczyzn z chłopcami od lat 14 wzwyż. Ewentualnie 

starsze i niedołężne osoby otrzymywały pomoc w poruszaniu się. W zgiełku i chaosie, pośród 

zdezorientowanej ludności szukano jeszcze szwaczek, 

ślusarzy, szewców… kogokolwiek z zawodem, który 

przyda się w obozie. Te osoby miały usługiwać Niemcom 

na terenie obozu. Podzielona ludność poruszała się w dwie 

strony wyznaczone przez strażników, jedni w kierunku 

morderczej pracy, głodu i nękań, a drudzy szli „drogą do 

nieba”. (Osoby starsze i schorowane również natychmiast trafiały do obozu III, były 

rozstrzeliwane lub zabijane w komorach. Kobiety i małe dzieci ginęły od razu po przybyciu, 

gdyż wcale nie szły do łaźni, jak twierdzili wcześniej Niemcy, lecz do komór). 

Wyselekcjonowano ok. 600-700 osób, mężczyzn i kobiet do pracy w II obozie. Grzebali ciała 

zamordowanych, segregowali mienie osób z transportu w magazynach, pracowali w 

administracji i w gospodarstwie rolnym. 3Wśród pracujących więźniów regularnie 

przeprowadzano selekcje, a miejsce zamordowanych zajmowały osoby z przybywających 

transportów. 

Grupa konspiracyjna i powstanie ’43. 

                                                           
3 Ibidem.  
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Momentem przełomowym w historii 

funkcjonowania sobiborskiej fabryki 

śmierci był koniec kwietnia 1943 r., kiedy 

do obozu przybył transport około 300 

polskich Żydów, spośród których 

wyselekcjonowano 40 do pracy w 

poszczególnych podobozach. Przybyli 

przynieśli informacje o wybuchu 

powstania Żydów w warszawskim getcie i 

o zabitych Niemcach. Więźniowie Sobiboru rozpoczęli przygotowania do otwartego 

zbrojnego powstania, w lecie na przełomie lipca i sierpnia 1943 r. powstała grupa 

konspiracyjna kierowana przez Leona Feldhendlera, byłego prezesa Judenratu w getcie w 

Żółkiewce. 4W drugiej połowie września w jednym z ostatnich transportów z Mińska do 

Sobiboru przywieziono sowieckich jeńców pochodzenia żydowskiego. Wśród nich znalazł się 

por. Aleksander (Sasza) Peczerski, który stanął na czele tajnej obozowej organizacji. 

Wybuch zbrojnego buntu został zaplanowany na 13 października 1943 r., ale do obozu 

niespodziewanie przybył oddział SS z obozu pracy w Ossowie i pokrzyżował plany 

powstańców. Następnego dnia uczestnicy konspiracji zaczęli konsekwentnie pozbywać się 

najważniejszych osób, pod których okiem działał obóz. 14 października około godziny 16.00 

zabito zastępcę komendanta SS - Untersturmführera Johanna Niemanna – w warsztacie 

krawieckim. Potem, jeszcze przed podjęciem w pełni zmobilizowanej walki, siedmiu 

członków SS i ukraińskiego strażnika zwabiono do pomieszczeń gospodarczych i zabito. 

Członkowie grupy powstańczej uszkodzili też transformator i odcięli linie telefoniczne. 

Zdobyto kilka sztuk broni.  

Przebieg ucieczki 

Rozpoczęcie buntu opisywał w swojej książce „ Z popiołów Sobiboru” - Thomas Toivi Blatt. 

Na rozkaz Saszy, Pożycki zagwizdał na apel 15 minut wcześniej i więźniowie zaczęli 

schodzić się na miejsce zbiórki. Wiadomość o buncie rozchodziła się wśród poruszonego 

tłumu w trybie błyskawicznym, ludzie nerwowo recytowali modlitwy za zmarłych i z ukrycia 

wyciągali modlitewne tałesy. Sasza, jeden z głównych organizatorów powstania, starał się 

uformować kolumnę z przybyłych osób, było naprawdę mało czasu i liczył się element 
                                                           
4 Bunt żydowskich więźniów w niemieckim obozie zagłady w Sobiborze, http://dzieje.pl/aktualnosci/bunt-
zydowskich-wiezniow-w-niemieckim-obozie-zaglady-w-sobiborze, dostęp (26.04.2017). 
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zaskoczenia – jednak rozległy się strzały. Oberscharführer Bauer wrócił z Chełmna i znalazł 

martwego Beckmana, zaczął strzelać do Żydów rozładowujących ciężarówki. Sasza podjął 

szybką decyzję o ucieczce, wbrew poprzednim planom i wygłosił krótką mowę. 5Powiedział, 

że większość Niemców w obozie została zabita i nie ma odwrotu. (…) Powtórzył dwa razy, że 

ci więźniowie, którzy jakimś cudem przeżyją, powinni całe swoje życie dawać świadectwo tej 

zbrodni. Zakończył zawołaniem: Naprzód, Towarzysze! Śmierć faszystom!”.  

Sasza przeżył powstanie i we wspomnianej książce „ Z popiołów Sobiboru” mówił, iż nie 

mieli oni innego wyboru, jak tylko podjąć walkę, gdyż osoby umieszczone w obozie były 

skazane na śmierć – z tą jedyną różnicą, że jedni wcześniej, drudzy później.  

Rezultaty powstania i ostatnie dni obozu pracy w Sobiborze 

Gdy wybuchło powstanie w obozie było 550 osób, podczas walki na polach minowych wokół 

obozu zginęło 80 więźniów, dalej uciekało około 300 ludzi. Część z nich wystrzelano podczas 

pościgu lub zabito po schwytaniu. Wojnę przeżyło 53 uciekinierów.  

6W trakcie zbrojnego buntu w Sobiborze zabitych zostało 10 SS-manów, 2 Volksdeutschów 

wartowników i 9 strażników ukraińskich. 

Po powstaniu zapadła decyzja o likwidacji obozu. Komory gazowe wysadzono w powietrze, 

baraki i budynki rozebrano. Na tym terenie posadzono sosnowy las. Dokładna liczba ofiar 

obozu pracy w Sobiborze nie jest znana, szacunkowo do 1943 r. zginęło tam co najmniej 250 

tys. Żydów pochodzących z Polski, Holandii, Czechosłowacji, okupowanych terenów 

Związku Sowieckiego, Niemiec i Francji, a także około 1000 Polaków. 

Proces oprawców z Sobiboru rozpoczął się dopiero w 1964 r. w niemieckim sądzie w Hagen. 

Najwyższy wyrok, spośród trzynastu oskarżonych o zbrodnie przeciwko ludzkości, otrzymał 

Karl Frenzel, jeden z najbardziej okrutnych zbrodniarzy Sobiboru. Skazany został na karę 

dożywotniego więzienia. W 1996 roku zwolniono go jednak ze względu na zły stan zdrowia. 

Jedni z wielu… Krótka historia bohaterstwa polskiej rodziny 

Stefan Marcyniuk (z rodziną na zdjęciu obok) 

mieszkał w Chełmie, oddalonym od Sobiboru o 

około pięćdziesiąt kilometrów na południe. Po 

                                                           
5 Tamże.  
6 Ibidem. 
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swoim ojcu Ambrożym odziedziczył gospodarstwo rolne w kolonii Janów, na którym 

pracował na przemian z pracą w piekarni w Chełmie. Polska rodzina chcąca przeżyć koszmar 

wojny bez ofiar poniesionych wśród bliskich na pewno nie spodziewała się, że wkrótce, 

wyciągając rękę do potrzebujących pomocy, położy na szali całe swoje życie.  

Judka był pierwszą spośród czterech osób, któremu udało się uciec z obozu. Wyskoczył z 

transportu jeszcze przed Sobiborem. Przyszedł do Stefana Marcyniuka do Chełma nocą, od 

tylu domu i poprosił o pomoc. Stefan na jedną noc ulokował go w przydomowej komórce, 

następnego dnia rano, na furmance pod sianem i słomą, przewiózł go do Janowa, oddalonego 

od Chełma o kilka kilometrów. Tam pozwolił mu ukryć się w swoim gospodarstwie, w 

stodole pod posadzką, prosząc o nieujawnianie się. Samuel, Izaak i Esther uciekli podczas 

powstania z Sobiboru jesienią 1943 r. Cała trójka trafiła do Stefana, ukrywał przybyłych w 

tym samym miejscu co pierwszą osobę. Ziemianka w stodole była dość ciasna i niezbyt 

głęboka. Czwórka ukrywających się mogła tam w ciągu dnia jedynie siedzieć lub leżeć. W 

tym gospodarstwie znajdowała się przybudówka mieszkalna, w której mieszkała matka 

Stefana Marcyniuka. Ona nie wiedziała nic o ukrywających się w stodole Żydach.  Była to 

tajemnica. W czasie pobytu ukrywających się w stodole Żydów ciągle narzekała, że jej jedyna 

krowa daje tak mało mleka. Czasami też skarżyła się, że nocą szczeka pies, jakby ktoś 

nieznajomy kręcił się wokół domu. Ukrywani mogli wychodzić jedynie nocą, doili wtedy 

krowę lub zbierali owoce. Od wiosny do jesieni Żydzi po kryjomu korzystali również z 

innych dobrodziejstw gospodarstwa. Żywność i odzież przywoził im Stefan z synami: Janem, 

Piotrem czy Andrzejem z Chełma. Rodzina starała się robić zapasy raz w tygodniu. Wozili te 

rzeczy na furmance pod sianem czy słomą, a nawet pod śmieciami. Wszystkie produkty 

musiały być koniecznie ukryte przed patrolami żandarmerii niemieckiej. Polska rodzina 

ukrywała w ten sposób czterech Żydów prawdopodobnie od 11 listopada 1942 r. do 21 lipca 

1944 r. Nie jest to pewna data, ze względu na to, że dokumentację i dziennik upamiętniający 

te wydarzenia spisano po wojnie i Stefan Marcyniuk już wtedy nie żył.  

Poniższe rysunki zostały wykonane po wojnie przez Jana Marcyniuka, syna Stefana. 
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Rysunek przedstawia gospodarstwo 

Marcyniuków na Janowie zostało zaznaczone 

strzałką.  

 

 

  

 

Stefan Marcyniuk posiadał pola, którymi zajmował się wraz z rodziną. 

 

 

Strzałka na rysunku pokazuje stodołę, gdzie ukrywali się 

Żydzi. 

 

 

 

 

   Przekrój 

pionowy i poziomy stodoły. 
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 Mapa ucieczki. 

  

List otrzymany przez Marcyniuków, w którym przyznaje się rodzinie medal Sprawiedliwych 

Wśród Narodów Świata7: 

Jerozolima, 7 sierpnia 1990 r. 

Panie Marcyniuk, 

Mam zaszczyt poinformować pana, ze komisja wyznaczająca „Sprawiedliwych” na spotkaniu 

z dnia dwudziestego czerwca 1990 r., zdecydowała się nadać Panu, Pana bratu Piotrowi i 

pańskim rodzicom Stefanowi i Teresie Marcyniuk medal Sprawiedliwych Wśród Narodów 

Świata w dowód wielkiej wdzięczności za państwa czyny. 

Osoby wymienione powyżej uhonorowane zostają tym zaszczytnym medalem, Państwa 

imiona będą wyryte w Ogrodzie Sprawiedliwych w Instytucie Pamięci Męczenników i 

Bohaterów Holocaustu w Jerozolimie. Odznaczenie zostanie wysłane do Państwa w 

najbliższym czasie. Proszę, przyjmijcie Państwo moje najserdeczniejsze gratulacje. 

Z poważaniem, 

Dyrektor departamentu Sprawiedliwych 
                                                           
7 Tłumaczenie dokumentu – J. Starzak 
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Nigdy więcej wojny! 

 

 

Julia Starzak  

 

Specjalne podziękowania za udostępnienie materiałów i konsultacje dla  rodziny Marcyniuk. 
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