
75. rocznica powstania więźniów
niemieckiego nazistowskiego obozu
zagłady w Sobiborze

Muzeum i Miejsce Pamięci w Sobiborze.
Niemiecki nazistowski obóz zagłady (1942–1943).
Oddział Państwowego Muzeum na Majdanku

14 października 2018

godz. 12.00 hala namiotowa
– powitanie gości
– odczytanie listu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzeja Dudy
– nadanie Lejbie (Leonowi) Felhendlerowi pośmiertnie 

Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski
– wystąpienie prof. Nicholasa Kittrie, siostrzeńca 

Lejby Felhendlera
– wystąpienie Wiceprezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej 

Polskiej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
prof. dr. hab. Piotra Glińskiego

– wystąpienia przedstawicieli państw współtworzących 
Międzynarodowy Komitet Sterujący projektem budowy 
Muzeum-Miejsca Pamięci w Sobiborze (Izraela, Holandii, 
Słowacji)

– wystąpienie przedstawiciela Federacji Rosyjskiej
– wystąpienie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego, Przewodniczącego 
Międzynarodowego Komitetu Sterującego projektem budowy 
Muzeum-Miejsca Pamięci w Sobiborze Jarosława Sellina

– wystąpienie dyrektora Państwowego Muzeum na Majdanku 
dr. Tomasza Kranza

– ekumeniczna modlitwa za ofiary obozu zagłady w Sobiborze

godz. 13.15 polana mogił
– złożenie wieńców i zapalenie zniczy

godz. 13.30 hala namiotowa
– zwiedzanie wystawy „Wydobyte z popiołów” prezentującej 

muzealia znalezione podczas prac archeologicznych na 
terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady 
w Sobiborze

Języki uroczystości: polski, angielski 
(tłumaczenie symultaniczne)



75th anniversary 
of the prisoners’ uprising at the 
German Nazi death camp in Sobibór

Museum and Memorial Site in Sobibór.
German Nazi death camp (1942–1943).
Branch of the State Museum at Majdanek

October 14, 2018

12.00 tent hall
– welcome remarks
– reading of the letter by the President of the Republic of Poland 

Andrzej Duda
– posthumously awarding the Commander’s Cross of the Order 

of Polonia Restituta to Lejba (Leon) Felhendler
– speech by professor Nicholas Kittrie, Lejba Felhendler’s 

nephew
– speech by Deputy Prime Minister of the Republic  

of Poland, Minister of Culture and National Heritage  
prof. dr hab. Piotr Gliński

– speeches by representatives of the states co-creating 
the International Steering Committee for the Project 
of Construction of the Museum-Memorial Site in Sobibór 
(Israel, the Netherlands, Slovakia)

– speech by a representative of the Russian Federation
– speech by Secretary of State at the Ministry of Culture  

and National Heritage, President of the International  
Steering Committee for the Project of Construction of the 
Museum-Memorial Site in Sobibór Jarosław Sellin

– speech by the director of the State Museum at Majdanek 
dr Tomasz Kranz

– ecumenical prayer for the victims of the death camp in Sobibór

13.15 glade with mass graves
– laying wreaths and lighting candles

13.30 tent hall
– visiting the exhibition “Recovered from the Ashes” presenting 

relics found during archaeological works in the area of the 
former German Nazi death camp in Sobibór

Languages of the ceremony: Polish, English 
(simultaneous translation)


