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Na konferencji w Wannsee 20 stycznia 1942 roku, naziści podjel̨i decyzje ̨ o tzw.
ostatecznym rozwiaz̨aniu kwestii żydowskiej. Zdecydowano o eksterminacji narodu
żydowskiego. Wymordowanie kilku milionów ludzi było skomplikowana ̨ operacja ̨ logi-
styczna.̨ Do jej celu Niemcy wybudowali sieć tajnych obozów zagłady. Jednym z nich był
obózwSobiborze, znany jako SS-Sonderkommando Sobibor.Wobozach koncentracyjnych,
jak Auschwitz, Dachau czy Majdanek wiez̨ień miał szanse przeżyć. Mimo głodu, cież̨kiej
pracy, okrutnych warunków – skrajnie mała szansa istniała. W obozie śmierci tej szansy
nie było. Praktycznie wszyscy wieź̨niowie byli zgładzeni zaraz po przybyciu do obozu. Je-
dynie niewielka grupa była oszczed̨zana przez nazistów – ci wieź̨niowie byli potrzebni do
obsługi obozu. Jednak historia powstania w Sobiborze, pokazuje, że nawet tam, gdzie nie
ma szans na przeżycie, da sie ̨ je wywalczyć.

Budowe ̨ obozu w Sobiborze rozpoczet̨o w marcu 1942. Zlokalizowano go na uboczu, w
lesie, przy linii kolejowej pomied̨zy Chełmem aWłodawa.̨ Przeznaczeniem obozu była eks-
terminacja Żydów z terenów Generalnej Guberni. Pierwsza,̨ testowa,̨ grupe ̨Żydów, zagazo-
wano w maju 1942, jeszcze przed oficjalnym otwarciem obozu. Załoge ̨ obozu stanowiło 30
niemieckich SS-manów oraz 120 strażników – ukraińskich kolaborantów. Oprócz budyn-
ków administracji i koszar dla załogi, obóz składał sie ̨ z rampy kolejowej i trzech podo-
bozów. W pierwszym były baraki mieszkalne dla ok. 500 wieź̨niów, których trzymano do
obsługi obozu. Głównie tych młodych i sprawnych fizycznie oraz specjalistów; krawców,
szewców, jubilerów, którzy zajmowali sie ̨mieniemzamordowanych.Wdrugimobozie znaj-
dowały sie ̨ magazyny zrabowanego majat̨ku, warsztaty specjalistów oraz tzw. portiernia.
Był to duży budynek otoczony placem do którego trafiali wieź̨niowie po przybyciu do obo-
zu. Tutaj oddawali rzeczy do „depozytu”, rozbierali sie ̨ i stad̨ byli prowadzeni do obozu
trzeciego. W trzecim obozie znajdowały sie ̨ komory gazowe. Zamykano w nich wieź̨niów
pod pozorem dokonania dezynsekcji. Mordowano ich dwutlenkiem weg̨la – wykorzysty-
wano do tego silnik dieslowski z radzieckiego czołgu T-34. Poczat̨kowo ofiary zakopywane
były w olbrzymich dołach, ale później palono je na specjalnych stosach.

Obóz w Sobiborze miał być miejscem likwidacji Żydów z terenów Generalnej Guberni,
ale trafiały tutaj także transporty z innych rejonów okupowanej Europy m.in. prawie 30
tys. Żydów z Belgii. Latem 1943r. wśródwieź̨niów zawiaz̨ała sie ̨konspiracyjna grupa, która
miała przygotować sie ̨na wypadek likwidacji obozu – co oznaczało zamordowanie wszyst-
kichwieź̨niów. Na jej czele stanał̨ Leon Feldhendler, były przewodniczac̨y Rady Żydowskiej
w gettcie w Żółkiewce. Poczat̨kowo konspiratorzy nie planowali ucieczki – nie widzieli ta-
kiej możliwości. Pojedyncze próby ucieczek szybko kończyły sie ̨ złapaniem uciekiniera i
represjami. Wiosna ̨ 1943r. zbuntowało sie ̨ tzw. komando leśne. Była to grupa wieź̨niów
pracujac̨a w lesie przy pozyskiwaniu drewna na potrzeby obozu. Zabili pilnujac̨ego ich
strażnika i próbowali uciekać, ale po kilku godzinach w wiek̨szości zostali zabici – kilku
schwytano i zabito na terenie obozu w obecności innych wieź̨niów.

Sytuacja konspiratorów zmieniła sie ̨w połowiewrześnia 1943 gdy do obozu trafiła zMiń-
ska grupa Żydów, jeńców radzieckich. Jej dowódca Aleksander „Sasza” Pieczerski został
przywódca ̨ konspiracji. Grupa zasilona przez jeńców, wojskowych zaprawionych w walce
zmieniła charakter. Zaczet̨o przygotowywać ucieczke.̨ Jej plan był prosty. Obozem kiero-
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wała nieduża grupa SS-manów, z których spora cześ̨ć była stale poza obozem. Na miejscu
zwykle było ich około piet̨nastu. Wydawali polecenia wieź̨niom i ukraińskim strażnikom.
Konspiratorzy zaplanowali, że zlikwiduja ̨ Niemców, a nastep̨nie działajac̨y w grupie kapo
wyprowadza ̨wieź̨niów poza teren podobozu I – stamtad̨ było już blisko do lasu. Co prawda
na polach wokół obozu były miny, ale zakładano, że uda sie ̨ pójść niezaminowana ̨ droga.̨

Buntwybuchł 14 października – cześ̨ć SS-manówbyławtedy na urlopach, a zbliżajac̨a sie ̨
zima zmniejszyłaby szanse uciekinierów. Likwidacja oprawców wydawała sie ̨ prosta. Cho-
dzili oni samodzielne po terenie obozu i czes̨to zlecali wieź̨niom-specjalistom prywatne za-
dania. Pierwszym zabitym był zastep̨ca komendanta obozu SS-untersturmfuhrer Johann
Niemann, który przyszedł na przymiarke ̨ do krawca. W ciag̨u najbliższych dwóch godzin,
w podobny sposób, udało sie ̨ zgładzić kolejnych kilkunastu essesmanów, w tym najwyż-
szych ranga.̨ Buntownicy działali w 3-osobowych grupach uderzeniowych, posługujac̨ sie ̨
nożami i siekierami. O 18:00, gdy wieź̨niowie zebrali sie ̨ na wieczorny apel, wszyscy już
wiedzieli, że zaraz zacznie sie ̨ ucieczka. Sformowano kolumny i ruszono w kierunku bra-
my. Niestety w tymmomencie jeden z ocalałych Niemców odkrył zwłoki zabitych i wszczał̨
alarm.

Sasza i Leon wydali odezwe ̨ do pozostałych:

„Bracia, wybiła nasza godzina. Wiek̨szość oficerów już nie żyje. Mamy mała ̨
szanse ̨ przeżycia, ale przynajmniej walczymy z honorem. Jeśli komuś uda sie ̨
przeżyć, niech niesie świadectwo tego, co sie ̨ tutaj działo”.

Wieź̨niowie, którzy stali już w kolumnach gotowi do wymarszu rzucili sie ̨na brame,̨ któ-
ra ̨ udało sie ̨ otworzyć, cześ̨ć sforsowała ogrodzenie. Zdezorientowani ukraińscy strażnicy
zaczel̨i strzelać do kłeb̨iac̨ych sie ̨ wieź̨niów. Padli pierwsi zabici. Wieź̨niowie – jeńcy ra-
dzieccy, uzbrojeni w broń zdobyta ̨ na Niemcach, odpowiedzieli ogniem. Po przedarciu sie ̨
przez ogrodzenie wieź̨niowie rzucili sie ̨w strone ̨ lasu przez łak̨e,̨ na której było pole mino-
we. Wybuchajac̨e miny oraz ciag̨ły ostrzał strażników nie zatrzymały uciekajac̨ych – zgi-
neł̨o około 100 osób, ale ponad 300 znalazło schronienie w lesie.

Wieź̨niowie nie mieli kontaktu z konspiracja,̨ w lesie nikt na nich nie czekał. Plan za-
kładał, że po ucieczce z obozu bed̨a ̨ starali sie ̨ w małych grupach oddalić od obozu i ukry-
wać na własna ̨ rek̨e.̨ Nie mieli żywności, odzieży, żadnego sprzet̨u. Tylko kilku z nich było
uzbrojonych. Kilka godzin po buncie Niemcy zaczel̨i obławe ̨ na uciekinierów. Przeczesy-
wali okoliczne lasy, a każda odnaleziona osoba była natychmiast zabijana. W ciag̨u kilku
dni wytropiono i zgładzono ponad dwustu wieź̨niów. Mniej niż sto osób ukrywało sie ̨ da-
lej. Cześ̨ć wytropiono później, kilka osób zostało wydanych Niemcom przez okolicznych
chłopów. Sasza Pieczerski razem ze swoja ̨grupa ̨przedarł sie ̨na teren dzisiejszej Białorusi,
gdzie dołac̨zył do radzieckiego oddziału partyzanckiego. Kilkanaście osób znalazło schro-
nienie u okolicznych chłopów, którzy z narażeniem życia im pomagali. Kilka dołac̨zyło do
działajac̨ych na Lubelszczyźnie radzieckich partyzantów. Leon Feldhendler zginał̨ w 1945
roku z rak̨ tzw. „żołnierzy wyklet̨ych”. Wojne ̨ przeżyło jedynie 30 uciekinierów z Sobibo-
ru. Wieź̨niowie, który nie brali udziału w ucieczce – około 150 osób – zostali zamordowani.

3



Sam obóz został zniszczony, a ślad po nim przez Niemców zatarty. Do dnia powstania, na-
ziści zamordowali tam ponad 250 tysiec̨y osób.

Jednym z tych którzy przeżyli piekło Sobiboru, a nastep̨nie ucieczke ̨był Philip Bialowitz.
Urodził sie ̨ w Izbicy, typowym miasteczku Polski wschodniej, gdzie ponad 90% mieszkań-
ców to byli Żydzi. Razem z cała ̨ rodzina ̨ trafił do Sobiboru. Przed śmiercia ̨ uratował go
starszy brat aptekarz, który zgłosił Niemcom, że jest jego pomocnikiem. Reszty rodziny
nie udało sie ̨ uratować. Był ostatnim żyjac̨ym świadkiem tej historii. Zmarł rok temu. Ca-
łe swoje życie poświec̨ił upamiet̨nieniu ofiar Holocaustu. Odbył tysiac̨e spotkań na całym
świecie gdzie opowiadał o tym czego był świadkiem. Bardzo czes̨to spotykał sie ̨zmłodzieża ̨
z Niemiec, Polski i Izraela. Jak mawiał po wojnie:

„W Sobiborze naziści doświadczyli upokarzajac̨ej kles̨ki z rak̨ głodnych, nie-
uzbrojonych wieź̨niów. Historia 250 tysiec̨y Żydów, którzy zginel̨i w obozie,
jak i tej garstki, która przeżyła, składaja ̨ sie ̨ na historie ̨ zarówno cierpienia,
jak i triumfu.”

Miałem okazje ̨ poznać go i sped̨zić z nim troche ̨ czasu. Znam historie ̨ Holocaustu i bun-
tu w Sobiborze ale jego relacja to było coś wyjat̨kowego. Zwłaszcza o tym co sie ̨ działo po
ucieczce. Udałomu sie ̨oddalić od obozu i nie wpaść w łapy nazistów. Jakmówił, miał szcze-̨
ście bo spotkał radzieckich partyzantów. Sped̨ził z nimi kilka tygodni, a nastep̨nie znalazł
schronienie u rodziny Mazurków. Zawsze podkreślał, że o stosunku Polaków do Żydów
trzeba mówić prawde.̨ Była grupa Polaków, która z narażeniem życia ratowała Żydów. W
tamtych strasznych czasach wykazali sie ̨ odwaga ̨ i wielu za to zapłaciło najwyższa ̨ cene.̨
Byli też tacy Polacy, którzy mordowali Żydów i wydawali ich nazistom. O tych też trze-
ba mówić głośno. Wiek̨szość Polaków biernie przyglad̨ała sie ̨ tragedii Żydów. Takie były
czasy.
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