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Zasadniczymi elementami nazi-
stowskiej ideologii były: nienawiść 
do Żydów, demokracji, komunizmu  
oraz przekonanie o wyższości narodu 
niemieckiego nad innymi. Dążąc do 
stworzenia „czystego rasowo” społe-
czeństwa niemieccy naziści planowali 
zagładę Żydów, ale także Słowian, 
Romów (Cyganów) i innych. 

Jednym z powodów niemieckiej 
agresji i wybuchu II wojny świato-
wej było dążenie nazistowskich Nie-

miec do zdobycia nowych terytoriów, 
które planowano zasiedlić niemie-
cką ludnością. W listopadzie 1937 r. 
Adolf Hitler, przywódca Rzeszy Nie-
mieckiej i twórca partii nazistowskiej 
(NSDAP), która w 1933 r. objęła wła-
dzę w Niemczech, tak scharakteryzo-
wał cele planowanej wojny:  „W na-
szym przypadku nie idzie o zdobycie 
ludzi, lecz wyłącznie o zdobycie prze-
strzeni nadającej się dla celów rolni-
czych”. 

„ŻYDZI SĄ RASĄ, KTÓRA MUSI ULEC KOMPLETNEMU ZNISZCZENIU”.
Hans Frank, Generalny Gubernator w okupowanej Polsce.

„MUSIMY UWOLNIĆ NIEMIECKI NARÓD OD POLAKÓW, 
ROSJAN, ŻYDÓW I CYGANÓW”. 

Otto Thierack, minister sprawiedliwości III Rzeszy. 

„NAJWAŻNIEJSZYM ZADANIEM JEST WYKRYCIE WSZYSTKICH 
PRZYWÓDCÓW POLSKICH, [...] ABY MOŻNA ICH BYŁO 

UNIESZKODLIWIĆ. [...] WSZYSCY FACHOWCY 
POLSKIEGO POCHODZENIA ZOSTANĄ WYZYSKANI 

W NASZYM PRZEMYŚLE WOJENNYM. 
A POTEM WSZYSCY POLACY ZNIKNĄ ZE ŚWIATA”. 

Heinrich Himmler, Reichsführer SS.

Zjazd partii nazistowskiej 
w Norymberdze w 1937 r. 
Członkowie Hitlerjugend 
witają Adolfa Hitlera, 
który stwierdził m.in.:
„Wychowamy sobie młodzież, 
przed którą będzie drżeć cały świat. 
Chcę młodzieży zdolnej 
do gwałtów, władczej, 
nieugiętej, okrutnej”.

Po ataku na Polskę 1 września 
1939 r. i zajęciu jej przez wojska nie-
mieckie, a 17 września także sowie-
ckie, nastąpił podział ziem polskich. 
Część z nich, w tym tereny, na których 
znajdowało się miasto Oświęcim, włą-
czono do Trzeciej Rzeszy. Ze środkowej 
części Polski utworzono tzw. General-
ne Gubernatorstwo, całkowicie pod-

porządkowane Niemcom i zarządzane 
przez nazistowski aparat administra-
cyjno-policyjny, zaś ziemie wschod-
nie, zgodnie z układem niemiecko-so-
wieckim z sierpnia 1939 r., włączone 
zostały do Związku Sowieckiego. Po 
wybuchu wojny pomiędzy Niemcami 
a ZSRR, w czerwcu 1941 r., znalazły się 
one także pod okupacją niemiecką.

W kwietniu 1940 r. wojska niemie-
ckie zaatakowały Danię i Norwegię, 
w maju Belgię, Holandię, Luksemburg 
i Francję. W kwietniu następnego roku 
Niemcy uderzyły na Jugosławię oraz 
Grecję, a w czerwcu na swego niedaw-
nego sojusznika – Związek Sowiecki. 
Jesienią 1941 r. większość Europy zna-
lazła się pod niemiecką okupacją.

PRZED AUSCHWITZ 

NAZISTOWSKA 
IDEOLOGIA
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AUSCHWITZ 1940-1945 
HISTORIA OBOZU W ZARYSIE

Auschwitz leżał niemal w sercu 
okupowanej Europy. 

Na czarno zaznaczono 
niemiecką III Rzeszę 

wraz z krajami satelickimi, 
na szaro obszary okupowane 

lub znajdujące się pod jej kontrolą 
w czasie II wojny światowej. 

Granice państw sprzed 1939 r.

Obozy koncentracyjne tworzone były 
w Niemczech od 1933 r. Więziono w nich 
ludzi uznanych za „elementy niepożąda-
ne”, jak np. przeciwników politycznych 
reżimu nazistowskiego, kryminalistów 
i Żydów. Po wybuchu II wojny światowej 

Niemcy zaczęli je zakładać także na tere-
nie okupowanych przez siebie krajów.

Konzentrationslager (KL) Auschwitz, 
podobnie jak inne hitlerowskie obo-
zy koncentracyjne, był instytucją pań-
stwową, administrowaną przez władze 

centralne państwa niemieckiego. Nad-
zorowany był przez Główny Urząd Go-
spodarczo-Administracyjny SS (WVHA), 
natomiast za deportacje ludzi do obozu 
i ich zagładę odpowiadał Główny Urząd 
Bezpieczeństwa Rzeszy (RSHA). 

HITLEROWSKIE 
OBOZY KONCENTRACYJNE

Nazistowski niemiecki obóz kon-
centracyjny Auschwitz stał się dla 
świata symbolem Holokaustu, ludo-
bójstwa i terroru. Utworzony został 
przez Niemców w połowie 1940 r. na 
przedmieściach Oświęcimia, polskiego 
miasta, które zostało włączone przez 
nazistów do Trzeciej Rzeszy. Miasto 
otrzymało niemiecką nazwę „Ausch-
witz”, która stała się również okre-
śleniem obozu: Konzentrationslager 
Auschwitz. 

Bezpośrednim powodem utworze-
nia obozu była powiększająca się liczba 
aresztowanych przez niemiecką policję 
Polaków i związane z tym przepełnienie 
więzień. Początkowo miał to być kolejny 
z obozów koncentracyjnych, tworzonych 
w ramach nazistowskiego systemu terroru 
już od początku lat trzydziestych. Funkcję 
tę obóz spełniał zresztą przez cały okres 
swego istnienia, nawet gdy – od 1942 r. – 
zaczął stawać się stopniowo największym 
ośrodkiem masowej zagłady Żydów.

Obozowa załoga KL Auschwitz skła-
dała się z członków organizacji SS (Schutz-
staffeln, Sztafety Ochronne). Oddziały te 
utworzone zostały jako elitarna gwardia, 
której zadaniem początkowo była ochro-
na zgromadzeń członków nazistowskiej 
partii. Z biegiem lat znaczenie SS w Trze-
ciej Rzeszy niepomiernie wzrosło – stała 
się ona organizacją przejmującą wiele 
funkcji administracji państwowej, policji 
i wojska, jej oddziały stanowiły również 
załogi obozów koncentracyjnych. 

ZAŁOŻENIE
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Tarnów. Pilnowani przez Niemców polscy 
więźniowie polityczni przed wywiezieniem 
do KL Auschwitz. Pierwszy ich transport 
przybył do obozu z więzienia 
w Tarnowie 14 czerwca 1940 r. 

Esesmani stanowili kadrę kierowni-
czą obozu oraz jego załogę wartowniczą, 
a także brali udział w masowej zagładzie 
Żydów i w egzekucjach więźniów. Po-
czątkowo obozowa załoga SS składała się 
wyłącznie z Niemców i Austriaków. Póź-
niej rekrutowano do niej także tzw. folks-

dojczów, czyli obywateli innych państw, 
mogących udowodnić swoje niemieckie 
pochodzenie, którzy podpisali niemiecką 
listę narodowościową (Volksliste). Przez 
cały okres funkcjonowania KL Ausch-
witz przewinęło się przez niego ponad 
8 tys. esesmanów i 200 nadzorczyń SS.

Załoga obozowa SS. 
W czasie funkcjonowania obozu przewinęło się przez niego ponad 8 tys. esesmanów. 

Wysiedlanie polskiej ludności z terenów 
przyobozowych. Zdjęcie z czasów wojny. 

OBÓZ AUSCHWITZ 
UTWORZONY ZOSTAŁ 

PRZEZ OKUPACYJNE 
WŁADZE NIEMIECKIE NA 

PRZEDMIEŚCIACH 
OŚWIĘCIMIA, POLSKIEGO 
MIASTA, KTÓRE ZOSTAŁO 

WŁĄCZONE PRZEZ NAZISTÓW 
DO TRZECIEJ RZESZY. 

NAZWA MIASTA ZOSTAŁA 
ZMIENIONA NA AUSCHWITZ 

I STAŁA SIĘ RÓWNIEŻ 
OKREŚLENIEM OBOZU: 

KONZENTRATIONSLAGER 
AUSCHWITZ

W latach 1940-1941 Niemcy wy-
siedlili mieszkańców jednej z dzielnic 
Oświęcimia, w której został założony 
obóz oraz mieszkańców ośmiu wsi znaj-
dujących się w jego sąsiedztwie. Wszy-
scy Żydzi, którzy stanowili ok. 60% 
przedwojennych mieszkańców Oświęci-
mia, zostali wywiezieni do gett, a wielu 
Polaków wywieziono do Rzeszy na ro-
boty przymusowe.  

W mieście i okolicy wyburzono 
1,2 tys. domostw. Na terenie przy-
obozowym zorganizowano zaplecze 
techniczne obozu, warsztaty, maga-
zyny, biura a także kwatery dla załogi 
obozowej.  Część budynków po wy-

siedlonych przeznaczono dla oficerów 
i podoficerów SS z załogi obozowej, 
którzy przebywali tu nierzadko z ca-
łymi rodzinami, oraz dla rodzin nie-
mieckich przesiedleńców, urzędników 
i policjantów. Istniejące na tym terenie 
przedwojenne zakłady przemysłowe 
przejęli Niemcy, niektóre rozbudowa-
li, inne zlikwidowali, tworząc w ich 
miejsce nowe, związane z produkcją 
wojenną Trzeciej Rzeszy. Do pracy 
w nich, w tym zwłaszcza do olbrzymiej 
fabryki chemicznej IG Farbenindustrie, 
sprowadzili 11 tys. robotników przy-
musowych, głównie Polaków, Rosjan 
i Francuzów.

WYSIEDLENIA 
OKOLICZNEJ LUDNOŚCI
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Lokalizacja obozu – niemal 
w centrum okupowanej przez Niem-
ców Europy – oraz dobre połączenia 
komunikacyjne spowodowały, iż wła-
dze niemieckie rozbudowały go na 
ogromną skalę i deportowały do nie-
go ludzi z prawie całego kontynentu. 
W szczytowym okresie działania obóz 
Auschwitz składał się z trzech głów-
nych części:

– Pierwsza i najstarsza to Auschwitz I, 
tzw. Stammlager (liczba uwięzionych 
wynosiła od 12-20 tys.), utworzony 
w połowie 1940 r. na terenie i w bu-
dynkach przedwojennych polskich 
koszar, które stopniowo rozbudowy-
wano dla potrzeb obozu;

– Druga część to obóz Auschwitz II-
-Birkenau (w 1944 r. liczył po-
nad 90 tys. więźniów), największy 
w kompleksie obozów Auschwitz. Za-
częto go budować jesienią 1941 r., 
na terenie oddalonej o 3 km od 

Oświęcimia wsi Brzezinka, z której 
wysiedlono polską ludność, a jej 
domostwa rozebrano. W Birkenau 
powstały największe w okupowanej 
Europie urządzenia masowej zagła-
dy – komory gazowe – gdzie naziści 
zamordowali większość deportowa-
nych do obozu Żydów; 

– Trzecia część – obóz Auschwitz III-
-Monowitz (zwany także Buna; 
w lecie 1944 r. przebywało w nim 
ponad 11 tys. więźniów). Początkowo 
był to jeden z podobozów Auschwitz, 
powstały w 1942 r. w Monowicach, 
w odległości 6 km od Oświęcimia, 
obok zakładów syntetycznej gumy 
i benzyny Buna-Werke, wybudowa-
nych w czasie wojny przez niemiecki 
koncern IG Farbenindustrie. W listo-
padzie 1944 r. zmieniono jego nazwę 
na KL Monowitz. Podlegała mu więk-
szość podobozów Auschwitz.

Kwiecień 1941 r. 
Niemcy wysiedlają Żydów z Oświęcimia. 

Przed wojną w tym wówczas 12-tysięcznym 
mieście mieszkało 7 tys. Żydów.

ROZBUDOWA

Zdjęcie lotnicze wykonane 
przez aliantów w 1944 r. 
Widoczne m.in.: obozy Auschwitz I,
Auschwitz II-Birkenau, 
Auschwitz III-Monowitz 
i zakłady chemiczne IG Farben. 

Budowa obozowej łaźni. W tle widoczne 
komory gazowe i krematoria nr IV 

i nr V (wśród drzew). 
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Arbeitslager Trzebinia. 
Jeden z kilkudziesięciu 
podobozów Auschwitz. 
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PODOBOZY AUSCHWITZ
W sumie w latach 1942–1944 

powstało blisko 50 podobozów 
i komand zewnętrznych KL Ausch-
witz, wykorzystujących niewolniczą 
siłę roboczą więźniów. Były one za-

kładane głównie przy niemieckich 
kopalniach, hutach i innych zakła-
dach przemysłowych na Górnym Ślą-
sku oraz przy gospodarstwach rolno-
-hodowlanych.

IZOLACJA 
OD ŚWIATA ZEWNĘTRZNEGO

Pomimo ciężkich warunków życia 
w obozie i ciągłego terroru więźnio-
wie starali się zachować ludzką god-
ność. Jednym z jej przejawów był 
ruch oporu, zarówno spontaniczny, 
jak i zorganizowany. Walka więźniów 
w obozie koncentrowała się głównie 
na ratowaniu od śmierci współtowa-
rzyszy niedoli. Opór więźniów przy-
bierał też takie formy jak: działalność 
wojskowa, polityczna, kulturalna, ży-
cie religijne.

Pierwsze organizacje obozowego 
ruchu oporu zaczęły powstawać już 
w drugiej połowie 1940 r. Zakładali je 
głównie polscy więźniowie polityczni, 
najliczniejsza wówczas grupa więź-
niów. Niezależnie od grup polskich na 
przełomie lat 1942 i 1943 powstały 
w obozie organizacje więźniów innych 

narodowości. 7 października 1944 r. 
grupa więźniów Sonderkommando 
zorganizowała zbrojny bunt, zabija-
jąc kilku esesmanów i niszcząc jedno 
z krematoriów.

Istotnym elementem działalności 
obozowego ruchu oporu było infor-
mowanie świata o zbrodniach doko-
nywanych przez hitlerowców w obo-
zie Auschwitz. Było to możliwe dzięki 
kontaktom z aktywnie działającym 
przyobozowym ruchem oporu, który 
pośredniczył w przekazywaniu na ze-
wnątrz zebranych w obozie informacji.

Od chwili utworzenia przez Niem-
ców obozu polscy mieszkańcy Oświę-
cimia i okolic wszelkimi sposobami 
i z narażeniem życia pomagali więź-
niom, dostarczając im żywność i lekar-
stwa oraz organizując ucieczki. 

OBOZOWY I PRZYOBOZOWY 
RUCH OPORU

Wszystkie obozy i podobozy 
kompleksu Auschwitz zostały przez 
Niemców otoczone wieżami i ogro-
dzeniem z drutu kolczastego, a jaki-
kolwiek kontakt więźniów ze świa-
tem zewnętrznym był zabroniony. 
Odizolowany teren przekraczał jed-

nak obszar znajdujący się w obrę-
bie ogrodzenia, zajmował bowiem 
dodatkowo powierzchnię ok. 40 ki-
lometrów kwadratowych (tzw. Inte-
ressengebiet – strefa interesów), roz-
ciągającą się wokół obozów Auschwitz I 
i Auschwitz II-Birkenau.

W 1943 R. KOMPLEKS OBOZÓW AUSCHWITZ OBEJMOWAŁ
 TRZY DUŻE OBOZY: AUSCHWITZ I, AUSCHWITZ II-BIRKENAU, 

AUSCHWITZ III-MONOWITZ 
I KILKADZIESIĄT MNIEJSZYCH PODOBOZÓW.

Fotografie zarejestrowanych w obozie 
więźniów: żydowskiego chłopca, młodej 
Cyganki i polskiej dziewczyny.

Karta personalna polskiego więźnia 
aresztowanego za pomoc Żydom. 
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Witold Pilecki, polski więzień polityczny, 
jeden z pierwszych twórców i przywódców 
ruchu oporu w obozie, autor tajnych 
meldunków przesyłanych poza obóz. 
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Przez cały czas istnienia Auschwitz 
pełnił funkcję obozu koncentracyjnego, 
stając się z biegiem czasu największym 
niemieckim obozem. Władze okupacyj-
ne w pierwszym okresie istnienia obozu 
kierowały do niego przede wszystkim 
polskich więźniów politycznych, uzna-
nych za szczególnie niebezpiecznych, 
w tym społecznych i duchowych przy-

wódców, przedstawicieli inteligencji, 
kultury i nauki, uczestników ruchu opo-
ru, oficerów. 

Pierwszy transport polskich więź-
niów politycznych, liczący 728 więź-
niów, przywieziono do obozu z więzie-
nia w Tarnowie 14 czerwca 1940 r. Dzień 
ten uznawany jest za początek działania 
obozu. Hitlerowcy osadzali Polaków 
w obozie przez cały okres jego istnienia. 
Do obozu wysyłano także ludzi aresz-
towanych podczas ulicznych łapanek 
i akcji wysiedleńczych, w tym całe rodzi-
ny, np. z przewidzianej do zasiedlenia 
niemieckimi osadnikami Zamojszczyzny 
oraz z Warszawy w trakcie trwania po-
wstania warszawskiego w 1944 r. 

Z czasem władze niemieckie za-
częły wysyłać do obozu również grupy 
więźniów z innych okupowanych kra-
jów, a także Romów (Cyganów) i so-
wieckich jeńców wojennych. Byli oni 
rejestrowani i numerowani. Od 1942 r. 
włączano w stan obozu i rejestrowano 
także tych Żydów z masowych transpor-

tów kierowanych na zagładę, których 
– podczas selekcji – lekarze SS uznali 
za zdolnych do pracy lub wybrali jako 
obiekty swych zbrodniczych ekspery-
mentów medycznych. 

Spośród co najmniej 1,3 mln 
wszystkich osób deportowanych do 
KL Auschwitz zarejestrowano i umiesz-
czono w obozie ok. 400 tys. osób: 
ok. 200 tys. Żydów, ok. 140 tys. Pola-
ków, ok. 21 tys.  Romów (Cyganów), 
ok. 12 tys. sowieckich jeńców wojen-
nych oraz 25 tys. więźniów innych 
narodowości. Ponad 50% z nich zgi-
nęło wskutek głodu, pracy ponad siły, 
szalejącego terroru, w egzekucjach 
a także w wyniku wyniszczających 
warunków bytowania, chorób i epi-
demii, kar, tortur i zbrodniczych eks-
perymentów medycznych. Blisko 200 
tys. więźniów Niemcy przenieśli do in-
nych obozów koncentracyjnych, gdzie 
znaczna ich część zginęła. W chwili 
wyzwolenia obozu znajdowało się 
w nim ok. 7,5 tys. osób. 

AUSCHWITZ JAKO OBÓZ KONCENTRACYJNY

Żydzi – od 1942 r. stanowili najliczniejszą grupę więźniów obozu. Zarejestrowano ich ok. 200 tys.

Więźniowie polityczni
– Przeważali wśród nich Polacy aresztowani w różnych akcjach represyjnych lub za działalność w ruchu 

oporu. 

Więźniowie aspołeczni – do kategorii tej zaliczono także ok. 21 tys. zarejestrowanych Romów (Cyganów).

SU Sowieccy jeńcy wojenni – 12 tys. zarejestrowanych. 

EH Więźniowie wychowawczy
– osadzeni w obozie za faktyczne czy rzekome naruszenie dyscypliny pracy. Ich liczbę szacuje się na 

ok. 11 tys.

PH Więźniowie policyjni

– byli to wyłącznie Polacy. Formalnie nie byli oni więźniami KL Auschwitz. W wyniku przepełnienia 
więzienia Gestapo w Katowicach i Mysłowicach  kierowani byli do obozu, gdzie oczekiwali na osądzenie 
przez sąd doraźny, który na ogół skazywał ich na karę śmierci przez rozstrzelanie. Ich liczbę szacuje się 
na kilka tysięcy. 

Więźniowie kryminalni
– więźniowie, głównie narodowości niemieckiej. Spośród nich władze obozowe wybierały często więźniów 

funkcyjnych pomagających esesmanom w utrzymaniu reżimu obozowego.

Świadkowie Jehowy
– uwięzieni w obozie za zachowanie i postawę wynikające z przekonań religijnych. Zarejestrowano w tej 

kategorii ponad 100 osób, głównie narodowości niemieckiej. 

Homoseksualiści  – co najmniej kilkudziesięciu więźniów, głównie narodowości niemieckiej.

 KATEGORIE I OZNACZENIA WIĘŹNIÓW W KL AUSCHWITZ 

Edward Galiński (polski więzień polityczny) 
i Mala Zimetbaum (Żydówka z Belgii) 

 uciekli z Auschwitz latem 1944 r. 
Po dwóch tygodniach para zakochanych została 

ujęta i skazana na karę śmierci przez Gestapo. 
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Od 1942 r. obóz zaczął pełnić drugą 
funkcję – stał się ośrodkiem masowej 
zagłady europejskich Żydów. Ginęli 
oni tylko ze względu na swoje pocho-
dzenie, niezależnie od wieku, płci, za-

wodu, obywatelstwa czy zapatrywań 
politycznych. Po selekcji mordowa-
no w komorach gazowych większość 
z nowo przywiezionych ludzi, uzna-
nych przez lekarzy SS za niezdolnych 

do pracy: osoby chore, starsze, kobie-
ty w ciąży, dzieci. Osób tych nie wpro-
wadzano do ewidencji obozowej, 
tzn. nie oznaczano ich numerami i nie 
rejestrowano. 

AUSCHWITZ JAKO MIEJSCE 
ZAGŁADY ŻYDÓW

KL Auschwitz II-Birkenau. Żydzi z Węgier na rampie wyładowczej. W głębi widoczne budynki komór gazowych i krematoriów. 

Puszka po Cyklonie B
i grudki ziemi okrzemkowej, 
z których wydobywał się gaz. Hala pieców w budynku komory gazowej i krematorium nr II w Birkenau.
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W 1944 R. HITLEROWCY DEPORTOWALI
DO AUSCHWITZ BLISKO 430 TYS. ŻYDÓW Z WĘGIER.
W TYM SAMYM CZASIE NIEMIECCY FOTOGRAFOWIE WYKONALI
W OBOZIE AUSCHWITZ II-BIRKENAU PRAWIE 200 ZDJĘĆ.
WIDAĆ NA NICH M.IN. PRZEPROWADZANE PRZEZ ESESMANÓW
SELEKCJE NOWO PRZYBYŁYCH, LUDZI IDĄCYCH DO KOMÓR 
GAZOWYCH BĄDŹ OCZEKUJĄCYCH NA ŚMIERĆ, 
A TAKŻE SORTOWANIE RZECZY PO ZAMORDOWANYCH.
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ZESTAWIENIE TRANSPORTÓW ŻYDÓW WEDŁUG KRAJÓW
a
, 

Z KTÓRYCH ZOSTALI PRZYWIEZIENI DO AUSCHWITZ

opr. Franciszek Piper 

 Węgry 430 tys.b

 Polska 300 tys.

 Francja 69 tys.

 Holandia 60 tys.

 Grecja 55 tys.

 Czechy i Morawy – Theresienstadt 46 tys.

 Słowacja 27 tys.b

 Belgia 25 tys.

 Niemcy i Austria 23 tys.

 Jugosławia 10 tys.

 Włochy 7,5 tys.

 Norwegia 690

 Obozy koncentracyjne i miejsca nieokreślone 34 tys.
Razem 1,1 mln

a W granicach przedwojennych
b W granicach wojennych
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Narodowość Liczba
   deportowanych

Liczba 
   uśmierconych

Żydzi 1,1 mln

                   

                   

                   

                   

                   

                         

1 mln

Polacy 140-150 tys.                       70-75 tys.

Romowie 
(Cyganie) 23 tys.     21 tys.

Jeńcy 
sowieccy 15 tys.  14 tys.

Inni 25 tys.     10-15 tys.

Razem ok. 1,3 mln ok. 1,1 mln

WYZWOLENIE
Pod koniec 1944 r., w obliczu 

zbliżającej się ofensywy Armii Czer-
wonej, władze obozowe przystąpiły 
do zacierania śladów swych zbrod-
ni. Niszczono dokumenty, niektóre 
obiekty rozebrano, inne spalono lub 
wysadzono w powietrze. Więźniów 
zdolnych do marszu ewakuowa-

no w dniach 17-23 stycznia 1945 r. 
w głąb Trzeciej Rzeszy, w momencie 
gdy żołnierze sowieccy znajdowali się 
zaledwie w odległości 70 km od obo-
zu, wyzwalając Kraków. Ok. 7,5 tys. 
więźniów zostało oswobodzonych 
przez żołnierzy Armii Czerwonej 
w dniu 27 stycznia 1945 r.

Birkenau. Zwłoki zagazowanych Żydów 
palone na otwartym powietrzu. 

Wyzwoleni więźniowie 
opuszczający obóz Birkenau. 

Wśród oswobodzonych 27 stycznia 1945 r. 
7,5 tys. więźniów Auschwitz 

znajdowało się prawie 500 dzieci.
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OFIARY KL AUSCHWITZ  

(DANE SZACUNKOWE)

opr. Franciszek Piper
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Buty należące do ofiar Auschwitz,
odnalezione po wyzwoleniu (fragment 
ekspozycji).

POWSTANIE MIEJSCA 
PAMIĘCI I MUZEUM 

AUSCHWITZ-BIRKENAU 
POCZĄTKI ISTNIENIA

Kilka miesięcy po zakończeniu woj-
ny i wyzwoleniu nazistowskich obozów 
grupa polskich byłych więźniów zaczęła 
publicznie propagować ideę upamięt-
nienia ofiar Auschwitz. Gdy tylko stało 
się to możliwe, część z nich przybyła na 
teren byłego obozu, by chronić poobo-
zowe obiekty i ruiny. Doprowadzili oni 
do zorganizowania tzw. Stałej Ochrony 
Obozu Oświęcimskiego i otoczyli opie-
ką tysiące pielgrzymów, którzy zaczęli 
tu masowo przybywać, aby szukać 
śladów swoich bliskich, pomodlić się 
i oddać hołd pomordowanym.

Byli więźniowie jeszcze przed ofi-
cjalnym powołaniem do życia Muzeum 
przygotowali na tym terenie pierw-
szą wystawę, która została otwarta 
14 czerwca 1947 r. W ceremonii otwar-
cia wystawy wzięło udział ok. 50 tys. 
osób, w tym: byli więźniowie, rodzi-
ny pomordowanych, pielgrzymi z ca-
łej Polski, delegacje polskich władz, 
a także przedstawiciele Głównej Komi-
sji Badania Zbrodni Niemieckich i Cen-
tralnej Żydowskiej Komisji Historycznej 
oraz delegaci ambasad brytyjskiej, cze-
chosłowackiej i francuskiej. 

POWOŁANIE DO ŻYCIA
2 lipca 1947 r. polski Sejm wydał 

ustawę o zachowaniu po wsze cza-
sy terenów i obiektów byłego obozu 
i powołał do życia Państwowe Mu-

zeum Oświęcim-Brzezinka. Nazwa ta 
w 1999 r. zmieniona została na Pań-
stwowe Muzeum  Auschwitz-Birkenau 
w Oświęcimiu.

MUZEUM POWSTAŁO 
W LIPCU 1947 R. 
OBEJMUJE TERENY 
DWÓCH BYŁYCH OBOZÓW 
KONCENTRACYJNYCH: 
AUSCHWITZ I 
I AUSCHWITZ II-BIRKENAU 
O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 
191 HEKTARÓW. W 1979 R. 
NA WNIOSEK POLSKI TERENY 
BYŁEGO OBOZU WPISANO 
NA LISTĘ DZIEDZICTWA 
ŚWIATOWEGO UNESCO.

Masowa mogiła ostatnich ofiar nazistów.

MUZEUM CZY MIEJSCE PAMIĘCI?
ZGODNIE Z UCHWAŁĄ POLSKIEGO PARLAMENTU Z 1947 R. ZADANIEM MU-

ZEUM STAŁO SIĘ: ZABEZPIECZENIE TERENÓW BYŁEGO OBOZU I JEGO OBIEKTÓW, 
ZBIERANIE I GROMADZENIE DOWODÓW I MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH NIEMIEC-
KICH ZBRODNI POPEŁNIONYCH W AUSCHWITZ, NAUKOWE ICH OPRACOWYWANIE 
ORAZ UDOSTĘPNIANIE.

JEDNAK SPRAWY ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ, DZIAŁALNOŚCIĄ I ROZWOJEM 
MUZEUM BYŁY I SĄ WCIĄŻ PRZEDMIOTEM DYSKUSJI W GRONIE BYŁYCH WIĘŹ-
NIÓW, A TAKŻE MUZEOLOGÓW, KONSERWATORÓW, HISTORYKÓW, PEDAGOGÓW 
I PRZEDSTAWICIELI MASS MEDIÓW.

JESZCZE W TRAKCIE TWORZENIA MUZEUM ZASTANAWIANO SIĘ, CZY MA ONO 
TYLKO OPISYWAĆ PRZESZŁOŚĆ, CZY TEŻ WYJAŚNIAĆ I TŁUMACZYĆ GŁÓWNE 
MECHANIZMY ZBRODNICZEGO SYSTEMU. POJAWIAŁY SIĘ GŁOSY KRAŃCOWO 
RÓŻNE W SWOICH PROPOZYCJACH: OD POSTULATU, ABY TE TERENY ZAORAĆ, 
PO PROPOZYCJE MAKSYMALNEGO ZACHOWANIA I OCALENIA WSZYSTKIEGO, 
CO BYŁO MOŻLIWE.

PRZEDMIOTEM DYSKUSJI JEST TAKŻE NAZWA „MUZEUM”. NIE WSZYSCY AKCEP-
TUJĄ OKREŚLENIE „PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU”. NIEKTÓRZY 
UWAŻAJĄ, ŻE BYŁY OBÓZ TO PRZEDE WSZYSTKIM CMENTARZ, INNI ŻE JEST TO 
MIEJSCE PAMIĘCI, POMNIK, JESZCZE INNI, ŻE INSTYTUT PAMIĘCI, CENTRUM EDU-
KACJI I BADAŃ NAD LOSAMI ZAMORDOWANYCH TU LUDZI. FAKTYCZNIE MUZEUM 
PEŁNI JEDNOCZEŚNIE WSZYSTKIE TE FUNKCJE, GDYŻ NIE WYKLUCZAJĄ SIĘ ONE 
WZAJEMNIE A UZUPEŁNIAJĄ. 

Pogrzeb ofiar ostatnich dni obozu. 
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Muzeum podlega polskiemu Mini-
sterstwu Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego i utrzymywane jest przez Pol-
skę. Dopiero w latach 90-tych XX w. 
zaczęły napływać międzynarodowe 

środki finansowe: dzięki Fundacji Ro-
nalda S. Laudera w Muzeum powstały 
profesjonalne pracownie konserwa-
torskie. Pomoc ze strony Niemiec, in-
nych państw, różnych stowarzyszeń – 

w tym francuskiej Fundacji Pamięci o 
Shoah – i osób prywatnych umożliwi-
ła realizację wybranych, punktowych 
remontów konserwatorskich oraz pro-
jektów upamiętnienia ofiar.

W 2008 r. powstała Fundacja 
Auschwitz-Birkenau. Jej celem jest 
zagwarantowanie środków na kon-
serwację Miejsca Pamięci, tak aby 
kolejne pokolenia odwiedzających 
pozostałości po Auschwitz mogły na 
własne oczy zobaczyć autentyczne 
miejsce zbrodni popełnionych przez 
nazistów w czasie II wojny światowej. 

Realizację tego celu umożliwi 
specjalnie ustanowiony Fundusz Wie-
czysty, którego wysokość powinna 
wynieść 120 milionów euro. Jednora-
zowe zebranie takiej kwoty rozwiąże 
problem zachowania Miejsca Pamięci 
Auschwitz-Birkenau dla przyszłych po-
koleń. Środki te będą stanowić niena-
ruszalny i bezpiecznie ulokowany ka-
pitał, a wypracowany zysk pozwoli na 

POWIERZCHNIA MUZEUM
W skład Muzeum weszły dwie 

części kompleksu KL Auschwitz: obóz 
macierzysty (Auschwitz I) w Oświęci-
miu oraz obóz Birkenau (Auschwitz II) 
w Brzezince. 

Kwestia obszaru, jaki powinien zna-
leźć się w obrębie planowanego Mu-
zeum, wywołała w Polsce w drugiej 
połowie lat 40-tych XX wieku ożywio-
ną dyskusję. Poszczególne podobozy 
Auschwitz znajdowały się w znacznej, 
nieraz kilkudziesięciokilometrowej 
odległości od obozu głównego. Osta-
tecznie zdecydowano o objęciu ochro-
ną liczącego 191 ha terenu dwóch 
głównych byłych obozów: Auschwitz I 
i Auschwitz II-Birkenau.

Tym sposobem Muzeum objęło 
więc tereny, na których znajdowały 

się prawie wszystkie urządzenia ma-
sowej zagłady Żydów oraz ponad 
150 różnego rodzaju oryginalnych 
obiektów poobozowych, takich jak: 
bloki i baraki więźniarskie, latryny, 
budynki administracji i kierownic-
twa obozu, wartownie SS, budynki, 
w których przyjmowano nowo przy-
wiezionych więźniów, a także wie-
że wartownicze, bramy obozowe, 
kilkanaście kilometrów obozowego 
ogrodzenia i dróg wewnętrznych 
oraz rampa kolejowa (w Birkenau). 
W skład Muzeum wszedł również 
teren, na którym znajduje się maso-
wa mogiła kilkuset więźniów, którzy 
zginęli przed wkroczeniem żołnierzy 
Armii Czerwonej lub zmarli już po 
oswobodzeniu.

Znaczna część obiektów uległa 
zniszczeniu jeszcze przed wyzwole-
niem obozu. Niektóre z nich zostały 
rozebrane lub zniszczone w 1944 r. 
i w styczniu 1945 r. w trakcie likwido-
wania obozu i zacierania śladów zbrod-
ni przez esesmanów. Część baraków 
drewnianych została rozebrana już po 
wyzwoleniu.

W 2002 r. teren Muzeum powięk-
szony został o obszar, na którym znaj-
dowała się pierwsza komora gazowa 
w Birkenau, tzw. Czerwony Domek, 
a w 2004 r. o budynek zwany Starym 
Teatrem (w czasie wojny mieściły się 
w nim obozowe magazyny) oraz o ota-
czający go teren (gdzie znajdowała się 
żwirownia – miejsce morderczej pracy 
i częstych egzekucji więźniów).

ŚRODKI NA UTRZYMANIE

Współczesne zdjęcie lotnicze terenów byłego obozu Auschwitz I.
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Współczesne zdjęcie lotnicze terenów 
byłego obozu Auschwitz II-Birkenau.

W 1990 r. polski minister kultu-
ry i sztuki powołał Międzynarodową 
Radę przy oświęcimskim Muzeum. 
W jej skład weszli byli więźniowie 
KL Auschwitz, historycy i eksperci 
z różnych krajów. Rada jest ciałem 
doradczym i opiniotwórczym. Mu-
zeum zasięga jej opinii przy podej-
mowaniu ważnych decyzji związanych 
z funkcjonowaniem Miejsca Pamięci 
i w kontrowersyjnych sprawach nie 

związanych bezpośrednio z samym 
Muzeum, lecz budzących szeroki od-
dźwięk społeczny w Polsce i za granicą 
(np. sprawa tzw. supermarketu, klasz-
toru karmelitanek czy krzyży na tzw. 
żwirowisku).

W 2000 r. premier RP poinformo-
wał o powstaniu Międzynarodowej 
Rady Oświęcimskiej, której kadencja 
trwa 6 lat. Przejęła ona obowiązki do-
tychczasowej Rady; w odróżnieniu od 

niej jest organem opiniodawczo-do-
radczym prezesa rady ministrów w za-
kresie ochrony i zagospodarowania nie 
tylko terenów byłego hitlerowskiego 
obozu zagłady Auschwitz, lecz także in-
nych Pomników Zagłady znajdujących 
się na terenie Polski.

W 2006 r. powołana została nowa 
Rada, w skład której weszli przedstawi-
ciele: Francji, Izraela, Niemiec, Polski, 
Ukrainy, USA i Wielkiej Brytanii. 

coroczne finansowanie niezbędnych 
prac konserwatorskich. Możliwe bę-
dzie wdrożenie globalnego programu 
konserwacji pozostałości poobozo-

wych: 155 obiektów (m.in. baraków 
i wież wartowniczych) rozsianych na 
200 hektarach, 300 ruin (w tym ruin 
komór gazowych), kilometrów dróg 

i ogrodzeń oraz innych elementów 
infrastruktury poobozowej, a także 
dokumentów archiwalnych i przed-
miotów zgromadzonych w zbiorach.

MIĘDZYNARODOWA RADA OŚWIĘCIMSKA

W 2005 r. polski minister kultury 
powołał do życia Radę Programo-
wą powstałego w tym samym roku 
w ramach Muzeum Międzynarodo-

wego Centrum Edukacji o Auschwitz 
i Holokauście. Służy ona pomocą Cen-
trum w jego działaniach mających na 
celu przede wszystkim przekazywa-

nie młodszym pokoleniom pamięci 
i wiedzy o ofiarach Auschwitz i Holo-
kaustu.

RADA PROGRAMOWA CENTRUM EDUKACJI 
O AUSCHWITZ I HOLOKAUŚCIE

Fo
to

: W
oj

ci
ec

h 
G

or
go

le
w

sk
i



- 16 -

DZIAŁALNOŚĆ 
MUZEUM

STATUTOWYM OBOWIĄZKIEM MUZEUM JEST GROMADZENIE, 
PRZECHOWYWANIE, KONSERWOWANIE ZBIORÓW I OBIEKTÓW 
MUZEALNYCH, OPRACOWYWANIE ICH ORAZ UDOSTĘPNIANIE.

W obozie i na terenie przyobo-
zowym znaleziono po oswobodzeniu 
tysiące przedmiotów należących do 
przywożonych na zagładę Żydów: wa-
lizki (niektóre z nazwiskami i adresami 
zamordowanych), żydowskie szaty mo-
dlitewne, protezy, okulary, buty, itp. 
Obecnie przedmioty te stanowią podsta-
wową część zbiorów Muzeum i są w du-
żej części prezentowane w poobozowych 
blokach na terenie byłego Auschwitz I, 
gdzie umieszczona jest ogólna wystawa 
przedstawiająca historię tego, co się zda-
rzyło w obozie. 

W zbiorach Muzeum znajdują się 
ponadto dokumenty i fotografie, a tak-
że prace artystyczne, w tym wykonane 
nielegalnie przez więźniów w obozie, jak 
również powstałe już po jego oswobo-
dzeniu. Duże znaczenie poznawcze ma 

bogata kolekcja obrazów i grafik wyko-
nanych przez byłych więźniów w pierw-
szych latach po wyzwoleniu. Przed-
stawiają one sceny z życia obozowego 
i są rodzajem relacji złożonej przez tych, 
którzy ocaleli. Znaczna ich część została 
wykonana przez artystów, którzy zaanga-
żowani byli w tworzenie Muzeum i byli 
jego pierwszymi projektantami. 

Oprócz tego Muzeum gromadzi do-
kumenty hitlerowskie i materiały tworzo-
ne w czasie istnienia obozu, w tym przez 
obozowy czy przyobozowy ruch opo-
ru, oraz materiały powojenne: relacje 
i wspomnienia byłych więźniów, jak 
również zeznania składane w trakcie pro-
cesów prowadzonych w różnych krajach 
przeciwko nazistom, a także bogatą lite-
raturę na temat KL Auschwitz i nazizmu 
ukazującą się na świecie.Walizki, które należały do Żydów 

deportowanych do Auschwitz.

Franciszek Jaźwiecki, autoportret. 

W Dziale Zbiorów znajduje się blisko 4.5 tys. dzieł sztuki, z których 2 tys. to prace 
wykonane przez więźniów.
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W ZBIORACH ARCHIWUM ZGROMADZONE SĄ M.IN. OCALAŁE 
DOKUMENTY OBOZOWE, OK. 39 TYS. NEGATYWÓW FOTOGRAFII 

NOWO PRZYWIEZIONYCH WIĘŹNIÓW I BLISKO 2,5 TYS. FOTOGRAFII 
RODZINNYCH, PRZYWIEZIONYCH DO AUSCHWITZ PRZEZ ŻYDÓW, 

GŁÓWNIE Z GETT W BĘDZINIE I SOSNOWCU.

ZBIORY
Dział Zbiorów gromadzi i przecho-

wuje głównie przedmioty pochodzenia 
obozowego oraz rzeczy zagrabione de-
portowanym i zgładzonym, odnalezio-
ne na terenie obozu i w jego pobliżu 
po wyzwoleniu. Poza tym eksponaty 
pozyskiwane są przez Muzeum drogą 
darów i przekazów.
W zbiorach Muzeum znajduje się m.in.:
– około 110 tys. butów;
– około 3,8 tys. waliz, w tym 2,1 tys. 

z napisami;
– ponad 12 tys. garnków;
– ok. 40 kg okularów;

– prawie 470 sztuk protez i ortez;
– 375 sztuk odzieży obozowej, tzw. pa-

siaków;
– 246 sztuk tałesów;
– 40 m3 stopionych przedmiotów meta-

lowych z terenów tzw. Kanady – ma-
gazynów rzeczy zagrabionych ofiarom 
masowej zagłady w Birkenau;

– około 4,5 tys. prac plastycznych; 
(w tym ok. 2 tys. wykonanych przez 
więźniów).

Pod opieką Muzeum znajdują się 
też blisko dwie tony włosów obciętych 
kobietom deportowanym do obozu.

ARCHIWUM

W zbiorach Archiwum gromadzo-
ne są oryginalne dokumenty obozo-
we proweniencji niemieckiej, kopie 
dokumentów otrzymane z innych 
instytucji w kraju i za granicą, mate-
riały procesowe dotyczące zbrodnia-
rzy hitlerowskich, dokumenty two-
rzone w czasie wojny przez obozowy 
i przyobozowy ruch oporu, materiały 
źródłowe powstałe po wojnie (wspo-
mnienia, relacje byłych więźniów 
i innych osób), fotografie, mikrofil-
my, negatywy, filmy dokumentalne 
i archiwalne, opracowania, recenzje, 
referaty, scenariusze wystaw i fil-
mów, kwerendy.

Dotychczasowy zbiór zawiera m.in.:
– ok. 39 tys. negatywów fotografii 

nowo przywiezionych więźniów, wy-
konanych przez administrację obozo-
wą w okresie przed wprowadzeniem 
tatuowania jako środka identyfikacji 
więźnia;

– ok. 200 fotografii wykonanych 
przez SS w Birkenau w trakcie de-
portacji Żydów z Węgier w 1944 r.; 
kilka zdjęć wykonanych nielegal-
nie przez członków Sonderkom-
mando w pobliżu komór gazowych 
w Birkenau; ok. 500 zdjęć obiektów 
i terenu KL Auschwitz wykonanych 
przez SS w czasie istnienia obozu; 
prawie 2,5 tys. fotografii rodzin-
nych przywiezionych przez osoby 
deportowane do Auschwitz (głównie 
przez Żydów z gett w Będzinie i So-
snowcu); kilkadziesiąt fotografii 
lotniczych terenów obozowych, wy-
konanych przez amerykańskich pilo-
tów w 1944 r., oraz zdjęcia wykonane 
po wyzwoleniu przez pracowników 
Muzeum i innych; 

– dokumenty obozowe i związane 
z obozem, w tym m.in.:

– 48 „Ksiąg zgonów”, zawierających 
blisko 70 tys. aktów zgonu zmarłych 
i zamordowanych w Auschwitz;

– 248 tomów dokumentów Zentral-
bauleitung der Waffen SS und Poli-
zei Auschwitz (Centralnego Zarządu 
Budowlanego Waffen SS i Policji 
w Auschwitz), zawierających doku-
mentację techniczną i plany doty-
czące budowy i rozbudowy obozu, 
jego infrastruktury oraz plany prze-
budowy miasta Oświęcimia;

Płonące magazyny obozowe, 
podpalone w styczniu 1945 r. przez 
wycofujących się pod naporem armii 
sowieckiej Niemców. Pomimo wysiłków 
nazistom nie udało się zniszczyć 
wszystkich dowodów popełnionych 
w Auschwitz zbrodni.
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Lista więźniów przybyłych do obozu 
Auschwitz w dniu 26 września 1941 r.
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– 64 tomy dokumentów SS Hygiene 
Institut (Instytutu Higieny SS); 

– 16 tomów akt personalnych więź-
niów;

– 12 tys. listów i kart wysłanych 
z obozu przez więźniów; 

– ok. 800 tys. klatek mikrofilmów 
(głównie kopii dokumentów obozo-
wych lub dokumentów pozyskanych 
z innych źródeł);

– ponad 2 tys. nagrań audiowizual-
nych z relacjami i wspomnieniami 
byłych więźniów;

– ponad 1,1 tys. filmów dokumental-
nych o tematyce wojennej i obozowej;

– ok. 130 filmów fabularnych i krót-
kometrażowych o tematyce wojennej 
i obozowej;

– 166 tomów zespołu „Oświadcze-
nia”, zawierających relacje byłych 
więźniów obozów koncentracyjnych, 

robotników przymusowych, miesz-
kańców Ziemi Oświęcimskiej, itp., 
w sumie ponad 30 tys. stron;

– 279 tomów zespołu „Wspomnie-
nia”, zawierających wspomnienia 
byłych więźniów obozów koncentra-
cyjnych, robotników przymusowych, 
mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej, 
itp., w sumie ponad 45 tys. stron;

– 78 tomów akt procesowych ko-
mendanta obozu Rudolfa Hössa 
i załogi obozu KL Auschwitz, w sumie 
ponad 16 tys. stron;

– 196 tomy zespołu „Ankiety” wy-
pełnione przez byłych więźniów;

– 27 tomów ankiet tematycznych, 
przeprowadzonych wśród byłych 
więźniów, łącznie ponad 8 tys. stron;

– 7 tomów akt i relacji dotyczących 
ewakuacji więźniów KL Auschwitz 
w 1945 r., ponad tysiąc stron.

W zbiorach Archiwum gromadzone są m.in. 
oryginalne dokumenty obozowe: 

(od góry) karta rejestracyjna polskiego więźnia 
aresztowanego za działalność w ruchu oporu; 

fragment wykazu zmarłych więźniów z tzw. 
książki stanów dziennych obozu Auschwitz. 

Fragment grypsu z 4 września 1944 r.
do polskiego ruchu oporu w Krakowie, 
którego autorzy – Józef Cyrankiewicz 
i Stanisław Kłodziński – 
donoszą o przesłaniu fotografii 
z „akcji gazowania” i o możliwości 
wykonania dodatkowych zdjęć. 

KONTAKT 
Z BYŁYMI WIĘŹNIAMI

ZBIERANIE INFORMACJI 
O BYŁYCH WIĘŹNIACH

Nawiązywaniem i utrzymywaniem 
kontaktów z byłymi więźniami, zbie-
raniem i opracowywaniem dokumen-
tów o nich zajmuje się Biuro ds. Byłych 
Więźniów. Pracownicy biura zajmują się 
również tworzeniem indeksów nazwi-
skowych i numerowych byłych więź-
niów w oparciu o powojenne materia-
ły archiwalne (relacje, wspomnienia, 
zeznania, itd.). Ponadto spisują relacje 
byłych więźniów oraz osób zaangażo-
wanych w akcję niesienia pomocy więź-
niom obozu, przeprowadzają kwerendy 
archiwalne, prowadzą działalność na-
ukowo-badawczą i edukacyjną.
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Zbiory biblioteczne odpowia-
dają profilowi Muzeum. Groma-
dzone publikacje dotyczą głów-
nie historii II wojny światowej, 
Holokaustu, więzień i obozów koncen-
tracyjnych ze szczególnym uwzględnie-
niem KL Auschwitz oraz antysemityz-
-mu i rasizmu. Znaczną część liczącego 
ponad 30 tys. woluminów księgozbio-
ru stanowią ponadto pozycje oma-
wiające ruch oporu podczas II wojny 
światowej, historię Trzeciej Rzeszy 
i problematykę neonazizmu. Bogaty 
jest także wybór publikacji poświęco-
nych historii i tradycji narodu żydow-
skiego.

Oprócz literatury dokumental-
nej i opracowań naukowych zbiory 
obejmują również literaturę piękną 
(wspomnienia, powieści, nowele, 
poezja, dramat), mapy, atlasy, ency-
klopedie, słowniki i czasopisma. Od-

rębną część stanowi księgozbiór spe-
cjalny – książki i czasopisma wydane 
w Trzeciej Rzeszy.

INFORMACJA 
O BYŁYCH WIĘŹNIACH

Osoby chcące uzyskać informacje 
na temat byłych więźniów mogą zwró-
cić się osobiście lub listownie do Biura 
ds. Byłych Więźniów. Jego pracownicy 
udzielają odpowiedzi w oparciu o za-
chowane dokumenty obozowe. Nie-
stety po znacznej części ofiar Auschwitz 
nie pozostał żaden utrwalony na piśmie 
ślad – przeważająca część dokumenta-

cji została zniszczona przez Niemców 
jeszcze przed wyzwoleniem obozu, 
a większa część deportowanych nigdy 
nie została zarejestrowana. Tyczy się to 
zwłaszcza Żydów kierowanych do ko-
mór gazowych przez esesmanów pod-
czas selekcji przeprowadzanych bezpo-
średnio po przybyciu do obozu. 

REPOZYTORIUM CYFROWE
Tworzenie cyfrowych baz danych 

o więźniach KL Auschwitz ma duże 
znaczenie dla utrwalania pamięci 
o więzionych i zamordowanych w tym 
miejscu ludziach. Obecnie we wciąż 
opracowywanych cyfrowych bazach 
danych, zawierających łącznie ponad 

pół miliona wpisów, znajdują się in-
formacje z 56 zespołów dokumentów 
poobozowych. Elektroniczna archi-
wizacja umożliwia szybki dostęp do 
informacji i analizę odszukanych ma-
teriałów źródłowych na ekranie kom-
putera.

BIBLIOTEKA

Po wojnie na terenie obozu znaleziono 
notatki sporządzone podczas wojny 
przez żydowskich więźniów tzw. 
Sonderkommando, zmuszanych do spalania 
w krematoriach zwłok pomordowanych. 
Obok zeznań więźniów dokumenty 
te są ważnymi materiałami dowodowymi 
popełnionych przez nazistów zbrodni. 
Na zdjęciu widoczne fragmenty rękopisu   
nieznanego autora. Napisany w języku jidisz 
manuskrypt został wykopany 
w pobliżu ruin komory gazowej nr III 
w 1952 r. i zawiera m.in. opis procesu 
zagłady Żydów w komorach gazowych.

Zespół Repozytorium Cyfrowego
jest odpowiedzialny za tworzenie cyfrowych
baz danych o więźniach i deportowanych
do KL Auschwitz.
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OPIEKĄ DZIAŁU KONSERWATORSKIEGO OBJĘTYCH JEST PONAD 150 ZACHOWANYCH OBIEKTÓW, OK. 300 RUIN, 
W TYM POZOSTAŁOŚCI PO CZTERECH KOMORACH GAZOWYCH I KREMATORIACH W BIRKENAU, 
PONAD 13 KM OGRODZENIA Z 3,6 TYS. SŁUPAMI BETONOWYMI I WIELE INNYCH RÓŻNEGO RODZAJU URZĄDZEŃ.

KONSERWOWANIE ZBIORÓW 
I OBIEKTÓW MUZEALNYCH

Ochroną i opieką konserwatorską 
objętych jest ponad 150 obiektów 
nieruchomych (np. bloków, baraków, 
budynków poobozowych), około 300 
ruin, w tym szczególnie ważne dla hi-
storii Auschwitz ruiny czterech komór 
gazowych i krematoriów w Birkenau, 
ponad 13 km ogrodzenia z 3,6 tys. słu-
pami betonowymi i wiele innych róż-
nego rodzaju urządzeń. Na blisko 200 
hektarach znajdują się kilometry dróg 
utwardzonych, rowów melioracyjnych, 

tory kolejowe z bocznicą i rampą rozła-
dowczą, dwie poobozowe oczyszczalnie 
ścieków, baseny przeciwpożarowe itp. 
Stałej konserwacji poddana jest zieleń 
niska a także drzewostan historyczny 
i powojenny (w tym. ok. 20 hektarów 
lasu).

Opieką konserwatorską objęte 
są również dokumenty archiwalne, 
przedmioty codziennego użytku, zdję-
cia, dzieła sztuki. W Muzeum znajdu-
je się ok. 4,5 tys. dzieł sztuki obozo-

wej, które są sukcesywnie poddawane 
konserwacji.

Współpraca z wyższymi uczelniami 
(Uniwersytetem Mikołaja Kopernika 
w Toruniu, Akademiami Sztuk Pięknych 
w Krakowie i w Warszawie, Fachhoch-
schule w Kolonii w Niemczech, Politech-
nikami Śląską i Świętokrzyską, Szkołą 
Główną Gospodarstwa Wiejskiego) po-
zwala na opracowywanie nowatorskich 
projektów konserwatorskich oraz orga-
nizowanie praktyk studenckich. 

PRACOWNIA KONSERWATORSKA
Uruchomiona w 2002 r. Pracownia 

Konserwatorska jest jedną z najnowo-
cześniejszych i najlepiej wyposażonych 
tego typu placówek w kraju. Zrealizo-
wano w niej już kilka ważnych zadań: 
oczyszczono i zabezpieczono ponad 
100 tys. sztuk butów, odebranych przez 
SS ludziom deportowanym do Ausch-
-witz; poddano konserwacji metalowe 

elementy krematoriów z Birkenau, fo-
tel ginekologiczny z pracowni doświad-
czalnej niemieckiego lekarza Clauberga, 
kilkadziesiąt walizek, rysunki, grafiki 
i obrazy, z których część można teraz zo-
baczyć na wystawach w Polsce i za grani-
cą. Przeprowadzono także konserwację 
części oryginalnych dokumentów prze-
chowywanych w Archiwum Muzeum.

BADANIE I OPRACOWYWANIE 
HISTORII AUSCHWITZ

Jedna z poobozowych wież wartowniczych. 
Dział Konserwatorski zajmuje się ochroną 

i konserwacją zarówno terenu,
jak i obiektów poobozowych. 

Laboratoria konserwatorskie. 
Prace konserwatorskie prowadzone w jednym 

z poobozowych baraków Birkenau. 

Historycy Muzeum zajmują się 
badaniem historii obozu Auschwitz. 
Ich prace koncentrują się aktualnie na 
trzech tematach:
– przybliżaniu tożsamości ofiar;

– opracowaniu mało zgłębionych jak 
dotąd zagadnień dotyczących historii 
poszczególnych części obozu i powią-
zanych z Auschwitz struktur SS;

– edycji źródeł do historii Auschwitz. 
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Jednym z ważniejszych opracowań 
dotyczących historii KL Auschwitz jest 
Kalendarz wydarzeń w KL Auschwitz 
autorstwa Danuty Czech, historyka Muzeum.

Wynikiem wieloletnich badań historyka 
Heleny Kubicy jest album pt. 
Nie wolno o nich zapomnieć, 
poświęcony pamięci deportowanych 
do KL Auschwitz dzieci. 
Większość z nich została zamordowana przez 
hitlerowców zaraz po przybyciu do obozu.

Prace badawcze rozpoczęto w po-
łowie lat pięćdziesiątych. Początkowo 
skupiono się na publikowaniu podsta-
wowych źródeł historycznych o obozie 
i wspomnień więźniów oraz opracowy-
waniu poszczególnych tematów doty-
czących Auschwitz. Pierwszym znaczą-
cym osiągnięciem było opracowanie 
Kalendarza wydarzeń w obozie koncen-
tracyjnym Oświęcim-Brzezinka autorstwa 
Danuty Czech. Praca ta po aktualizacji 
i uzupełnieniu została wydana jako 
niezależna publikacja w Niemczech 
w 1989 r., a następnie w Polsce (1992) 
i Stanach Zjednoczonych (1997) i we 
Włoszech (2006).

 
W drugiej połowie lat sześćdzie-

siątych i w latach siedemdziesiątych 
skoncentrowano się na badaniach nad: 
podobozami KL Auschwitz, obozowym 
ruchem oporu oraz obozem Birkenau. 
Równolegle prowadzono badania nad 
szerszymi zagadnieniami syntetyczny-
mi, takimi jak: zatrudnienie więźniów 
KL Auschwitz (Franciszek Piper), ewa-
kuacja, likwidacja i wyzwolenie obozu 
(Andrzej Strzelecki).

 
W kolejnych latach podjęto prace 

nad opracowaniem dalszych tematów 
dotyczących zarówno ogólnej historii 
obozu, jak i bardziej szczegółowych 
zagadnień. Ich efektem są wielotomo-
we publikacje, jak np.: Księgi zgonów 
z Auschwitz, Księga Pamięci. Cyganie 
w obozie koncentracyjnym Auschwitz-
-Birkenau, a także pięć odrębnych Ksiąg 
Pamięci, poświęconych Polakom de-
portowanym do Auschwitz z różnych 
dystryktów, na które została podzielona 
okupowana Polska. 

W Księgach Pamięci analizowano nie 
tylko liczebność transportów, śmiertel-
ność w obozie, ale także – kiedy to tylko 

było możliwe – starano się odtworzyć 
biografie poszczególnych osób. Podob-
ną zasadę przyjęto w przypadku pracy 
zbiorowej pt. Ludzie dobrej woli. Księga 
Pamięci mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej 
niosących pomoc więźniom KL Auschwitz 
(red. Henryk Świebocki) oraz dwóch 
prac albumowych: poświęconej depor-
towanym do Auschwitz Żydom będziń-
skim pracy zbiorowej pt. Zanim odeszli 
oraz traktującej o dzieciach publikacji 
Nie wolno o nich zapomnieć. Najmłodsze 
ofiary KL Auschwitz (Helena Kubica).

Inne ważniejsze tematy opracowa-
ne przez historyków Muzeum to: liczba 
ofiar KL Auschwitz (Franciszek Piper), 
raporty uciekinierów z KL Auschwitz 
(Henryk Świebocki), obozowy i przy-
obozowy ruch oporu (Henryk Świe-
bocki), grabież mienia ofiar (Andrzej 
Strzelecki), podobóz Buna i historia 
IG Farbenindustrie (Piotr Setkiewicz), 
zbrodnicze eksperymenty medyczne 
(Irena Strzelecka), historia poszcze-
gólnych części obozu (Irena Strzelec-
ka), los Żydów deportowanych z getta 
łódzkiego do KL Auschwitz (Andrzej 
Strzelecki), zagłada w Auschwitz Po-
laków wysiedlonych z Zamojszczyzny 
w latach 1942-1943 (Helena Kubica), 
los Romów w okupowanej Europie 
i ich zagłada w Auschwitz (Wacław 
Długoborski), Świadkowie Jehowy 
w KL Auschwitz (Teresa Wontor-Ci-
chy), biografie członków ruchu oporu, 
w tym rotmistrza Witolda Pileckiego 
i ppor. Stefana Jasieńskiego (Adam 
Cyra).

Ukoronowaniem długoletniej pracy 
badawczej Muzeum jest obszerna, wy-
dana w kilku językach, pięciotomowa 
publikacja Auschwitz 1940-1945. Węzło-
we zagadnienia z dziejów obozu. 
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WYSTAWY 
I UPAMIĘTNIANIE

SZCZEGÓLNY CHARAKTER MUZEUM AUSCHWITZ 
ORYGINALNY TEREN ORAZ OBIEKTY, RUINY I ŚLADY DOKONANYCH TU 
ZBRODNI HOLOKAUSTU I LUDOBÓJSTWA STANOWIĄ 
O WYJĄTKOWOŚCI TEGO MIEJSCA. 
ZNAJDUJĄ SIĘ TU M.IN.: TERENY Z LUDZKIMI POPIOŁAMI; 
RUINY KOMÓR GAZOWYCH I KREMATORIÓW; 
MIEJSCA, GDZIE LEKARZE SS PRZEPROWADZALI SELEKCJE; 
DROGI, KTÓRYMI PROWADZONO LUDZI DO KOMÓR GAZOWYCH; 
MIEJSCA, GDZIE CAŁE RODZINY OCZEKIWAŁY NA ŚMIERĆ; 
MIEJSCA BUNTÓW WIĘŹNIÓW, EGZEKUCJI. 

WYSTAWA OGÓLNA 
NA TERENIE BYŁEGO 

KL AUSCHWITZ I
Pierwszą stałą ekspozycję otwarto 

w dawnych blokach więźniarskich na 
terenie byłego Auschwitz I w 1947 r. 
W 1955 r. zastąpiła ją nowa wystawa, 
która – z pewnymi zmianami – istnieje 
do dzisiaj. 

Wystawa opisuje dwie podstawowe 
funkcje KL Auschwitz: obozu koncen-
tracyjnego dla więźniów różnych na-
rodowości oraz największego ośrod-
ka masowej zagłady europejskich 
Żydów. 

Zdjęcia deportowanych do Auschwitz Żydów 
odnalezione po wyzwoleniu na terenie obozu. 
Fragment ekspozycji w budynku dawnej łaźni 

obozowej Birkenau. 

W Muzeum eksponowany jest jeden z najbardziej 
wstrząsających dowodów zbrodni – blisko 2 tony 

kobiecych włosów obciętych ofiarom. 

Komora gazowa nr I w obozie Auschwitz I. 
Stan obecny. 

 – wystawa pokazuje warunki eg-
zystencji więźniów Auschwitz, którzy 
ginęli w obozie wskutek katorżniczej 
pracy, głodu, chorób, eksperymentów, 
a także egzekucji i różnego rodzaju tor-
tur oraz kar. Znajdują się na niej m.in. 
fotografie więźniów, którzy zginęli 
w obozie, dokumenty a także dzieła 
sztuki przedstawiające życie obozowe. 
W udostępnionym zwiedzającym bloku 
pełniącym funkcję aresztu obozowego 
zachowane są oryginalne sale oraz 
cele, w których przetrzymywano więź-
niów a także ludzi spoza obozu, aresz-
towanych za próby niesienia pomocy 
uwięzionym. W niektórych miejscach 
na ścianach, drzwiach i parapetach 
widoczne są rysunki i napisy z czasów 

obozowych. W bloku tym są też wysta-
wy poświęcone obozowemu ruchowi 
oporu, karom i egzekucjom oraz loso-
wi więźniów policyjnych. W karnych 
celach znajdujących się w piwnicach 
esesmani zamykali więźniów uznanych 
winnymi przekroczenia obozowego 
regulaminu. W 1941 r. umieszczano 
tam także skazanych na śmierć głodo-
wą. W podziemiach tego bloku zginął 
m.in. Maksymilian Maria Kolbe, polski 
zakonnik, który, aby uratować jednego 
z więźniów, zastąpił go, dołączając do 
skazanych na śmierć głodową. Również 
tam, jesienią 1941 r., esesmani prze-
prowadzili pierwszą próbę masowego 
uśmiercania ludzi za pomocą trującego 
gazu Cyklonu B.

OBÓZ 
KONCENTRACYJNY
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OŚRODEK MASOWEJ ZAGŁADY 
EUROPEJSKICH ŻYDÓW

 – wystawa ilustruje przebieg proce-
su zagłady, począwszy od przywiezienia 
Żydów na rampę obozową, poprzez 
selekcję przeprowadzaną przez lekarzy 
SS, aż po śmierć w komorach gazowych. 
Jeden z najbardziej wstrząsających do-
wodów zbrodni to blisko 2 tony włosów 
obciętych ofiarom. Niemniej poruszają-
cym widokiem są oryginalne przedmioty 

należące do deportowanych, które od-
naleziono po oswobodzeniu, takie jak: 
tałesy, okulary, walizki z nazwiskami i 
adresami ofiar, buty, protezy, dziecięce 
ubranka, miski itp. Jest to niewielka część 
mienia zamordowanych Żydów, którego 
niemieckie władze obozowe nie zdołały 
odesłać w głąb Trzeciej Rzeszy lub znisz-
czyć przed ewakuacją Auschwitz.

UPAMIĘTNIENIE BIRKENAU
ZE WZGLĘDU NA FAKT, ŻE WIĘKSZOŚĆ OFIAR AUSCHWITZ ZOSTAŁA 

ZAMORDOWANA W BIRKENAU, POSTANOWIONO NIE TWORZYĆ TAM 
EKSPOZYCJI O CHARAKTERZE MUZEALNYM I POZOSTAWIĆ TEREN 

OBOZU W STANIE NIENARUSZONYM. 

Jedyna wystawa istniejąca na terenie 
Birkenau została otwarta w 2001 r. i mie-
ści się w budynku tzw. Sauny, w którym 
w czasie wojny dokonywano rejestracji 
i dezynfekcji nowo przywiezionych do 
obozu więźniów. Funkcję i historię obiektu 
można poznać przechodząc przez kolejne 
pomieszczenia, w takiej samej kolejności, 
w jakiej zmuszone były do nich wcho-
dzić ofiary. W ostatniej sali znajduje się 
ok. 2 tys. fotografii, przywiezionych przez 
Żydów deportowanych do Auschwitz 
i odnalezionych po wyzwoleniu obozu.

Na terenie Birkenau znajduje się także 
pomnik upamiętniający ofiary obozu.

W 2005 r. upamiętniono dwa tragicz-
ne miejsca, związane z historią deportacji 
i zagłady:
– teren, gdzie znajdowała się pierwsza ko-
mora gazowa, uruchomiona przez Niem-
ców na wiosnę 1942 r. w pobliżu obozu 
Birkenau, zwana Czerwonym Domkiem;

– bocznicę kolejową, znajdującą się mię-
dzy obozami Auschwitz i Birkenau (tzw. 
Judenrampe), na którą od wiosny 1942 
do maja 1944 r. przywożono transpor-
ty z deportowanymi do obozu Żydami, 
Polakami i Romami. Na Judenrampe 
nowo przybyli Żydzi poddawani byli se-
lekcji przez lekarzy SS.

WYSTAWY NARODOWE
Na terenie byłego obozu Auschwitz I  

znajdują się także inne stałe wystawy, 
tzw. wystawy narodowe, tworzone po-
czątkowo z inicjatywy pochodzących  
z różnych krajów byłych więźniów, 
zrzeszonych w Międzynarodowym Ko-
mitecie Oświęcimskim. Ich celem jest 
popularyzacja wiedzy o okupacji  hi-
tlerowskiej w krajach, z których depor-
towano ludzi do Auschwitz i przedsta-
wienie ich losu. 

Pierwsza tego typu wystawa została 
utworzona w 1960 r. W okresie kilku-
dziesięciu lat ich istnienia niektóre uległy 
likwidacji, inne całkowicie lub częścio-
wo zmieniono, powstawały także nowe. 
Są one dziełem zespołów specjalistów, 
powoływanych przez poszczególne 
kraje, których obywatele byli ofiarami 
Auschwitz. Powstają we współpracy 
z Muzeum i zatwierdzane są przez Mię-
dzynarodową Radę Oświęcimską.

Birkenau. 
Tablica upamiętniająca przy rampie, 
na której zatrzymywały się pociągi 
z deportowanymi do obozu. 
Na pierwszym planie niemieckie zdjęcia 
z czasów wojny. 

Birkenau. 
Ruiny komory gazowej i krematorium nr III.

Ściana Śmierci, przed którą naziści 
rozstrzelali kilka tysięcy ludzi.
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Podstawowym celem Wydawnic-
twa jest zachowanie pamięci o ofiarach 
obozu, udokumentowanie Holokaustu 
i zbrodni popełnionych w obozie przez 
nazistów oraz szerokie propagowanie 
tematyki Auschwitz. 

Wydawnictwo publikuje w różnych 
językach opracowania naukowe i po-
pularnonaukowe, literaturę piękną, 
wspomnienia, albumy, katalogi, prze-
wodniki, poezję, plakaty oraz filmy do-
kumentalne o historii obozu. 

Do najważniejszych publikacji Wy-
dawnictwa należy zaliczyć: Kalendarz 
wydarzeń w KL Auschwitz Danuty Czech 
oraz pięciotomową, zbiorową mono-

grafię, dotyczącą historii obozu pt. Au-
schwitz 1940-1945. Węzłowe zagadnienia 
z dziejów KL Auschwitz w kilku wersjach 
językowych. 

Od 1957 r. ukazuje się periodyk na-
ukowy – Zeszyty Oświęcimskie (w wersji 
polskiej i niemieckiej) – zawierający 
wyniki badań pracowników naukowych 
Muzeum i innych badaczy nad różnymi 
aspektami historii obozu.

Wszystkie publikacje można nabyć 
na miejscu w punktach sprzedaży, znaj-
dujących się na terenie Muzeum, a tak-
że online za pośrednictwem księgarni 
internetowej (www.auschwitz.org).

Podstawowym celem Wydawnictwa jest 
zachowanie pamięci o ofiarach obozu, 

udokumentowanie Holokaustu 
i zbrodni popełnionych w obozie 

przez nazistów oraz szerokie propagowanie 
tematyki Auschwitz. 

Obecnie dostępne są następujące ekspozycje:
– „Zagłada” (wystawa przygotowana przez Yad Vashem, Izrael); 
– „Tragedia. Męstwo. Wyzwolenie” (wystawa przygotowana przez Federację Rosyj-

ską);
– „Walka i martyrologia narodu polskiego w latach 1939-1945”; 
– „Zagłada europejskich Romów”; 
– „Tragedia słowackich Żydów”;
– „Więźniowie z Czech w KL Auschwitz”;
– „Zdradzony obywatel. Pamięci ofiar Holokaustu z Węgier”; 
– „Deportowani z Francji do KL Auschwitz”; 
– „Belgia 1940-1944. Okupacja i deportacje do KL Auschwitz”;
– „Prześladowanie i deportacja Żydów z Holandii w latach 1940-1945”

WYSTAWY 
CZASOWE I OBJAZDOWE

W ciągu prawie 70 lat swego istnie-
nia Muzeum zorganizowało prawie 400 
ekspozycji czasowych i objazdowych. 
Poza Polską wystawy prezentowane 
były m.in. w: Austrii, Wielkiej Brytanii, 

b. Czechosłowacji, Niemczech, Izraelu, 
Japonii, Holandii, Szwajcarii, Szwe-
cji, USA, na Węgrzech, we Włoszech, 
w b. ZSRR, Chinach.

WYDAWNICTWO
WYDAWNICTWO OPUBLIKOWAŁO KILKASET POZYCJI O ŁĄCZNYM 
NAKŁADZIE OK. 8 MLN EGZEMPLARZY.

Fragment wystawy „Zdradzony obywatel. 
Pamięci ofiar Holocaustu z Węgier”.

Fragment byłego obozu
Auschwitz II-Birkenau. Widoczne baraki 
sektora kwarantanny oraz pozostałości 

po innych barakach więźniarskich.
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W dniu 27 stycznia 2005 r., w czasie 
uroczystości 60-tej rocznicy wyzwolenia 
KL Auschwitz, kilkuset byłych więźniów 
podpisało akt założycielski Międzynaro-
dowego Centrum Edukacji o Auschwitz 
i Holokauście, powołanego oficjalnie do 
życia przez Ministra Kultury RP w maju 
tego samego roku. 

Jedną z podstawowych form dzia-
łalności MCEAH jest współpraca z mło-

dzieżą i nauczycielami z Polski i zagra-
nicy, a także z polskimi i zagranicznymi 
instytucjami naukowymi. 

W ramach działalności edukacyj-
nej organizowane są m.in.: prelekcje 
i odczyty, lekcje muzealne, zajęcia 
warsztatowe, konferencje dla nauczycie-
li, sympozja i przeglądy filmowe, kon-
kursy rysunkowe, konkursy na najlepsze 
wypracowania o tematyce obozowej. 

INTERNET
Strona internetowa Muzeum (www.

auschwitz.org) umożliwia zapoznanie 
się z historią KL Auschwitz i dostęp do 
archiwalnych materiałów z nazwiska-
mi ponad 100 tys. zamordowanych 
w KL Auschwitz więźniów. Pomaga rów-
nież w przygotowaniu wizyty – dostępne 
są na niej informacje o dojeździe, cenach 
i rezerwacji usług przewodnickich oraz 
o noclegach w Oświęcimiu. 

Strona umożliwia także zapoznanie 
się z działalnością i ofertą Międzynaro-
dowego Centrum Edukacji o Auschwitz 
i Holokauście. Ponadto internauci mają 
dostęp do informacji o najważniej-
szych wydarzeniach w Miejscu Pamięci, 
o strukturze Muzeum, działalności jego 
poszczególnych działów a także do gale-
rii zdjęć historycznych i współczesnych. 

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM 
EDUKACJI O AUSCHWITZ 
I HOLOKAUŚCIE (MCEAH)

MCEAH ORGANIZUJE STUDIA PODYPLOMOWE, SEMINARIA, 
KONFERENCJE TEMATYCZNE, POBYTY I WYJAZDY STUDYJNE, 

ZAJĘCIA WARSZTATOWE I OBOZY NAUKOWE DLA PEDAGOGÓW 
I MŁODZIEŻY Z POLSKI ORAZ Z ZAGRANICY. WYKŁADY I ZAJĘCIA 

PROWADZĄ PRACOWNICY NAUKOWI MUZEUM ORAZ WYKŁADOWCY 
WYŻSZYCH UCZELNI. MCEAH ZAJMUJE SIĘ TEŻ ORGANIZACJĄ 

OBSŁUGI RUCHU ODWIEDZAJĄCYCH.

Strona internetowa przyciąga setki tysięcy
internautów z całego świata, pragnących 
poznać bliżej historię Auschwitz.

Jedną z form działalności Centrum 
Edukacji jest współpraca z młodzieżą. 
Licealiści z Moskwy na wystawie romskiej. 
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– STUDIA PODYPLOMOWE
Trzysemestralne studia podyplo-

mowe dla nauczycieli, uznawane przez 
władze oświatowe, organizowane są we 
współpracy z krakowską Akademią Pe-
dagogiczną. Ujęta interdyscyplinarnie 
problematyka obozu i jego więźniów 
ukazana jest na szerokim tle dziejów 
nazistowskiego terroru i ludobójstwa: 
szczególnie Żydów, a także Polaków, 
Romów (Cyganów) i innych ofiar. Na-
wiązując do genezy i rozwoju systemów 
totalitarnych studia te analizują takie 
zjawiska jak: rasizm, antysemityzm 

i przejawy nietolerancji. Obejmują też 
węzłowe zagadnienia II wojny świa-
towej i jej skutki, dzieje i kulturę na-
rodu żydowskiego, a także obecność 
tej problematyki w literaturze, sztuce 
i filozofii. 

Zajęcia prowadzone są przez zna-
nych historyków, socjologów, litera-
turoznawców i innych przedstawicieli 
nauk humanistycznych a także pracow-
ników naukowych Muzeum.
– SEMINARIA

Kilkudniowe spotkania z nauczycie-
lami przedmiotów humanistycznych, 
wychowawcami i katechetami z gimna-
zjów i szkół ponadgimnzjalnych mają 
na celu lepsze przygotowanie młodzie-
ży szkolnej do zwiedzenia Muzeum. 
Na program spotkań składają się: 
wykłady na temat losu poszczegól-
nych grup narodowych i religijnych 
w KL Auschwitz projekcje filmów do-
kumentalnych o tematyce Auschwitz 
i Holokaustu, prelekcje w Archiwum 
i Dziale Zbiorów oraz specjalistyczne 
zwiedzanie terenów byłego obozu.

– KONFERENCJE TEMATYCZNE
Jednodniowe konferencje tema-

tyczne, dotyczące najważniejszych 
wydarzeń z historii KL Auschwitz, 
przeznaczone są dla nauczycieli, 
absolwentów szkoleń prowadzo-
nych przez MCEAH, którzy pragną 
pogłębić wiedzę na temat Ausch-
-witz i Holokaustu oraz okresu 
II wojny światowej. Konferencje te 
poszerzają problematykę poruszaną 
na seminariach i studiach podyplo-
mowych. Są również okazją do wy-
miany poglądów na temat kształcenia 
młodzieży. 
– SEMINARIA I POBYTY STUDYJNE 
DLA PEDAGOGÓW I MŁODZIEŻY 
Z POLSKI ORAZ Z ZAGRANICY

Seminaria oraz pobyty studyjne 
pozwalają poznać historię Auschwitz 
na tle historii okupacji niemieckiej 
w Polsce i w Europie. W zależności 
od wieku, zainteresowań i oczekiwań 
uczestników przygotowywane są od-
rębne zestawy zagadnień dla każdej 
grupy. 

MCEAH ORGANIZUJE M.IN.:

ZWIEDZANIE TERENU BYŁEGO OBOZU ZAGŁADY
AUSCHWITZ – MIEJSCE WAŻNE DLA WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA
DOTYCHCZAS MUZEUM I MIEJSCE PAMIĘCI AUSCHWITZ-BIRKENAU ODWIEDZIŁO PONAD 
30 MLN OSÓB Z CAŁEGO ŚWIATA.

Niedługo po wyzwoleniu były obóz 
koncentracyjny i zagłady Auschwitz 
stał się Miejscem Pamięci, niezwykle 
ważnym dla współczesnego świata. 
Świadczą o tym stale wzrastające liczby 
odwiedzających – dotychczas Muzeum 
i Miejsce Pamięci Auschwitz-Birkenau 
odwiedziło ponad 30 mln osób z całego 

świata. Począwszy od lat dziewięćdzie-
siątych XX wieku liczba odwiedzających 
ciągle rośnie. Obecnie Muzeum rocznie 
odwiedza ponad milion osób z ponad 
stu krajów. Najliczniej reprezentowani 
są Polacy, a także Amerykanie, Brytyj-
czycy, Włosi, Niemcy, Francuzi i Izrael-
czycy.

Hołd ofiarom obozu oddają także 
liczni politycy i przywódcy państw, któ-
rzy uważają za swój moralny obowiązek 
odwiedzenie terenów byłego obozu. 
Miejsce to jest uważane za jedno z naj-
większych ostrzeżeń dla ludzkości. Wła-
dysław Bartoszewski, były polski mini-
ster spraw zagranicznych i były więzień 
obozu, powiedział: „Oświęcim jest naj-
większym w historii świata cmentarzem 
bez grobów, na którym nie ma gdzie 
złożyć kamienia czy kwiatu ku pamięci 
pojedynczego człowieka. Cmentarzem 
bez grobów, bo ciała rozwiały się z dy-
mem pod niebem. I to zobowiązuje...”

Międzynarodowe seminarium dla 
europejskich nauczycieli. 
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Co roku Miejsce Pamięci Auschwitz-
-Birkenau odwiedza ponad milion osób
z całego świata. Do oprowadzenia po 
terenie obu byłych obozów zaangażować 
można jednego z przewodników, 
posiadających licencję Muzeum. 
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GODZINY OTWARCIA
Muzeum otwarte jest przez siedem dni w tygodniu w godzinach:

7:30 - 14:00 grudzień
7:30 - 15:00 styczeń, listopad
7:30 - 16:00 luty
7:30 - 17:00 marzec, październik
7:30 - 18:00 kwiecień, maj, wrzesień
7:30 - 19:00 czerwiec–sierpień

Powyższe godziny dotyczą zwiedzania terenów byłego obozu. Biuro ds. Byłych 
Więźniów, Archiwum, Zbiory, Biblioteka, administracja i inne działy czynne są 
(z wyjątkiem dni świątecznych) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 
15:00. W dniu 1 stycznia, 25 grudnia i w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych 
Muzeum jest nieczynne. 

ZWIEDZANIE – UWAGI OGÓLNE
CZAS POBYTU ZALEŻY OD INDYWIDUALNYCH ZAINTERESOWAŃ 

ZWIEDZAJĄCYCH, JAKO MINIMUM POWINNO SIĘ JEDNAK 
PRZEZNACZYĆ NA ZAPOZNANIE SIĘ Z TERENEM I EKSPOZYCJĄ OBU 

BYŁYCH OBOZÓW OKOŁO 3,5 GODZINY. W PRZYPADKU ZWIEDZANIA 
Z PRZEWODNIKIEM MOŻNA WYBRAĆ ZWIEDZANIE OGÓLNE (OKOŁO 
3,5 GODZ.), SPECJALISTYCZNE (OKOŁO 6 GODZ.) LUB DWUDNIOWE.

Były obóz Auschwitz II-Birkenau.

Były obóz Auschwitz I. 

Tereny pod opieką Muzeum, 
znajdujące się w pewnej odległości 
od byłych obozów Auschwitz I (A) 
i Auschwitz II-Birkenau (B): 
• miejsca, gdzie znajdowały się dwie 

pierwsze komory gazowe w Birkenau (1, 3); 
• bocznica, na którą przywożono 

transporty z deportowanymi (4); 
• obelisk upamiętniający 

pomordowanych jeńców sowieckich (2); 
• zbiorowa mogiła więźniów 

zmarłych tuż przed i zaraz po 
wyzwoleniu Auschwitz (5).

Na teren Miejsca Pamięci moż-
na wejść bez uiszczania jakichkolwiek 
opłat. Można zwiedzić wystawy i nie-
które oryginalne obiekty obu byłych 
obozów: Auschwitz I i Auschwitz II-Bir-
kenau. W Auschwitz I część bloków jest 
niedostępna, w Auschwitz II-Birkenau 
można wejść do większości znajdują-
cych się tam baraków. 
Należy pamiętać o czterech ważnych 
i upamiętnionych miejscach, które 
znajdują się w pewnej odległości od 
byłych obozów:

– terenie, gdzie funkcjonowała pierw-
sza komora gazowa w Birkenau, tzw. 
Czerwony Domek (w odległości kil-
kuset metrów od północnych granic 
Birkenau);

– miejscu, gdzie znajdowała się dru-
ga komora gazowa w Birkenau, tzw. 
Biały Domek (w odległości kilku-
set metrów od zachodnich granic 
Birkenau);

– bocznicy kolejowej, tzw. Judenram-
pe, na którą od wiosny 1942 do maja 
1944 r. przywożono transporty z de-

portowanymi do obozu Żydami, Pola-
kami i Romami (pomiędzy Ausch witz 
i Birkenau, ok. 1,5 km od obozów);

– zbiorowej mogile więźniów zmar-
łych tuż przed i zaraz po wyzwoleniu 
Ausch witz.
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Na terenie obozu Auschwitz I es-
esmani utworzyli pierwszy obóz dla 
mężczyzn (1940 r.) i kobiet (1942 r.), 
tu miały miejsce pierwsze eksperymen-
ty uśmiercania ludzi przy użyciu Cyklo-
nu B, tu mordowali Żydów z pierw-
szych transportów, tu prowadzili pierw-
sze zbrodnicze eksperymenty medyczne 

na więźniach, tu wykonywali większość 
egzekucji przez rozstrzelanie, tutaj też 
mieścił się centralny areszt obozowy dla 
więźniów z wszystkich części obozowe-
go kompleksu, a także główna komen-
dantura obozu i większość biur SS. Stąd 
władze obozowe kierowały dalszą roz-
budową kompleksu obozowego.

TEREN BYŁEGO OBOZU 
AUSCHWITZ II-BIRKENAU

W obozie Birkenau naziści wybu-
dowali większość urządzeń masowej 
zagłady, w których wymordowali ok. 
miliona europejskich Żydów. Birkenau 
był jednocześnie największym obozem 
koncentracyjnym (ponad 300 prymi-
tywnych, w większości drewnianych ba-
raków), w którym w 1944 r. przebywało 
ponad 90 tys. więźniów: Żydów, Pola-
ków, Romów, obywateli ZSRR i innych. 
Na terenie byłego obozu zachowały się 

miejsca pełne ludzkich popiołów i wiele 
pozostałości poobozowych. 

Ogrom obszaru, dziesiątki zachowa-
nych prymitywnych baraków więźniar-
skich i setki pozostałości po zburzonych, 
ponad 13 km obozowego ogrodzenia, 
10 km obozowych dróg i ponad 2 km 
torów kolejowych w pełni oddają specy-
ficzną obozową architekturę Auschwitz, 
która podporządkowana była jednemu 
celowi: mordowaniu ludzi.

EDUKATORZY
Do oprowadzania po terenie obu by-
łych obozów powinno się zaangażo-
wać edukatora Muzeum (zwiedzanie 
z edukatorem jest obowiązkowe w 
przypadku grup zorganizowanych) 
– zapewni to właściwy przekaz histo-
ryczny i sprawne oprowadzanie po 

ekspozycji. Edukatorzy oprowadzają 
w językach: angielskim, chorwackim, 
czeskim, francuskim, hebrajskim, hisz-
pańskim, holenderskim, japońskim, 
niemieckim, polskim, rosyjskim, serb-
skim, słowackim, szwedzkim, węgier-
skim i włoskim.

PRZEWODNIKI
Przed rozpoczęciem zwiedzania moż-

na nabyć wydany w kilkunastu językach 
przewodnik po Muzeum, zawierający 

zwięzły opis obiektów i sal wystawowych 
oraz mapki terenów Auschwitz i Birkenau 
z zaznaczoną trasą zwiedzania. 

Edukatora zarezerwować można:
– on-line (visit.auschwitz.org)
– na miejscu w punkcie przyjmowania  odwiedzających. Tam też dopełnić można 

wszelkich związanych z tym formalności.
Ze względu na duże zainteresowanie i napływ odwiedzających zaleca się wcze-

śniejsze dokonanie rezerwacji. Wynajęcie edukatora jest płatne.
W okresie największego natężenia ruchu odwiedzających tj. od 1 kwietnia do 31 

października w godz. od 10.00 do 16.00 teren Muzeum można zwiedzać tylko pod 
opieką edukatora.  Dla odwiedzających indywidualnie organizowane są tzw. tury m.in. 
w językach: angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, polskim i włoskim.

Wnętrze murowanego baraku 
mieszkalnego w obozie Birkenau.

Birkenau. 
Międzynarodowy Pomnik Ofiar Obozu. 
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Żydowskie szaty modlitewne. 
Fragment ekspozycji na terenie byłego 

obozu Auschwitz I. 
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TEREN BYŁEGO OBOZU AUSCHWITZ I
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„MILIONY LUDZI 
NA ŚWIECIE WIEDZĄ,
CZYM BYŁ AUSCHWITZ, 
ALE WCIĄŻ SPRAWĄ 
ODSTAWOWĄ 
POZOSTAJE UTRZYMANIE 
W ŚWIADOMOŚCI 
I PAMIĘCI LUDZI, 
ŻE TYLKO OD ICH DECYZJI 
ALEŻY, CZY TAKA TRAGEDIA 
YDARZY SIĘ NA NOWO. 
YLKO LUDZIE JĄ MOGLI 
POWODOWAĆ 
I TYLKO LUDZIE 
MOGĄ DO NIEJ NIE DOPUŚCIĆ”. 

(PROF. WŁADYSŁAW BARTOSZEWSKI, 
BYŁY WIĘZIEŃ AUSCHWITZ).

FILM DOKUMENTALNY
Przed lub po zwiedzeniu terenów 

byłego obozu można oglądnąć piętna-
stominutowy film dokumentalny (po 
wykupieniu biletu), będący fragmentem 
materiału filmowego zrealizowanego 

przez kamerzystów Armii Czerwonej 
i przedstawiający oswobodzenie obozu 
przez żołnierzy sowieckich, ocalonych 
więźniów oraz odnalezione tu dowody 
zbrodni. 

Opracowanie: Teresa Świebocka, Jadwiga Pinderska-Lech, Jarko Mensfelt 
Projekt graficzny i skład: Agnieszka Matuła
Materiały graficzne wykorzystane w folderze 

Auschwitz-Birkenau. Historia i teraźniejszość 
pochodzą ze zbiorów Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau; 
niektóre pojawiły się dzięki uprzejmości: Ryszarda Domasika, 
Lidii Foryciarz, Wojciecha Gorgolewskiego, Nel Jastrzębiowskiej, 
Henryka Makarewicza, Jarko Mensfelta, Stanisława Momota, 
Rafała Pióro, Mieczysława Steca, Wiesława Zielińskiego oraz 
Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu i Szkoły 
nr 653 z Moskwy.

 
© 2019 Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

Zainteresowanie tragiczną historią Auschwitz 
nie słabnie pomimo upływu czasu.

PRZEMIESZCZANIE SIĘ 
MIĘDZY BYŁYMI OBOZAMI

Trzykilometrową odległość pomiędzy 
Auschwitz i Birkenau można pokonać 
pieszo, przechodząc przez teren przy-
obozowy, na którym w okresie okupa-
cji znajdowały się niemieckie zakłady 
przemysłowe i warsztaty, magazyny, 
biura i zaplecze techniczne obozu, bę-
dące miejscem pracy i śmierci więź-
niów. Zachowały się tu pozostałości po 
kilku bocznicach kolejowych i rampach, 

na które przywożono pociągi z ludźmi 
deportowanymi do obozu i gdzie leka-
rze SS dokonywali selekcji. W pobliżu 
obu byłych obozów znajdują się par-
kingi, tak więc można przemieszczać 
się także własnym środkiem lokomocji, 
a w przypadku jego braku skorzystać 
z wahadłowego autobusu, kursującego 
pomiędzy byłym obozami Auschwitz 
i Birkenau.

ADRES 
MUZEUM:
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PAŃSTWOWE MUZEUM 
AUSCHWITZ-BIRKENAU 
ul. Więźniów Oświęcimia 20 
32-603 Oświęcim, Polska 
tel. (+48) 33 844 80 03
fax (+48) 33 843 18 62
www.auschwitz.org
e-mail: muzeum@auschwitz.org
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1939
• 1 września – Nazistowskie 

Niemcy atakują Polskę. Wy-
buch II wojny światowej.

• koniec roku – W związku 
z masowymi aresztowaniami 
Polaków i przepełnieniem wię-
zień na Górnym Śląsku i w Za-
głębiu Dąbrowskim w Urzędzie 
Wyższego Dowódcy SS i Policji 
we Wrocławiu powstaje projekt 
utworzenia obozu koncentra-
cyjnego dla Polaków.

1940
• 27 kwietnia – Po szere-

gu inspekcji różnych obiek-
tów dowódca SS, Heinrich 
Himmler, wydaje rozkaz zało-
żenia w Oświęcimiu, noszącym 
wówczas nazwę Auschwitz, 
obozu koncentracyjnego na 
terenie byłych polskich koszar 
artyleryjskich.

• 14 czerwca – Władze nie-
mieckie kierują do Auschwitz 
pierwszy transport więźniów 
politycznych – 728 Polaków, 
wśród nich niewielką grupę Ży-
dów polskich. Dzień ten uzna-
wany jest za początek funk-
cjonowania obozu. W sumie 
w latach 1940-1945 w obozie 
zostaje zarejestrowanych ok. 
400 tys. więźniów, w tym 270 
tys. mężczyzn.

• 19 czerwca – Pierwsze wy-
siedlenia okolicznej ludności 
w celu pozbycia się świadków 
zbrodni, a także uniemożli-
wienia kontaktów z więźnia-
mi i utrudnienia im ucieczek. 
Następne wysiedlenia zwią-
zane są z planami rozbudowy 
Auschwitz. Łącznie Niemcy 
wysiedlają z Oświęcimia i po-
bliskich wsi ponad 8 tys. Po-
laków. Ponadto deportują do 
pobliskich gett całą żydowską 
ludność Oświęcimia – ok. 7 
tys. osób. Zostaje zniszczonych 
osiem wsi i rozebranych ponad 
sto budynków, znajdujących się 

na terenie miasta Oświęcim, 
w bezpośrednim sąsiedztwie 
obozu.

• 6 lipca – Ucieka pierwszy 
więzień, Tadeusz Wiejowski. 
Ogółem w całej historii obo-
zu na ponad milion osób do 
niego deportowanych próbę 
ucieczki podejmuje kilkuset 
więźniów. Najwięcej wśród 
nich jest Polaków, sowieckich 
jeńców wojennych i Żydów. 
Ucieczka udaje się ponad 190 
osobom.

• jesień – Polski ruch oporu 
przekazuje informacje na te-
mat obozu polskiemu rządowi 
na emigracji w Londynie.

• 22 listopada – Pierwsza egze-
kucja przez rozstrzelanie. Stra-
cono 40 Polaków.

 1941
• 1 marca – Do Auschwitz po 

raz pierwszy przyjeżdża na 
inspekcję dowódca SS He-
inrich Himmler. Rozkazuje 
m.in. rozbudować obóz oraz 
dostarczyć koncernowi IG Far-
benindustrie 10 tys. więźniów 
do budowy zakładów prze-
mysłowych.

• 23 kwietnia – W odwecie za 
ucieczkę więźnia komendant 
obozu Rudolf Höss po raz 
pierwszy skazuje 10 więźniów 
na śmierć głodową.

• 6 czerwca – Pierwszy trans-
port czeskich więźniów poli-
tycznych. Początek deportacji 
do Auschwitz więźniów nie-Po-
laków.

• 3 września – Pierwsze masowe 
uśmiercenie ludzi przy pomocy 
gazu Cyklonu B. Ginie ok. 600 
sowieckich jeńców i 250 Pola-
ków.

• jesień – Władze obozowe uru-
chamiają pierwszą komorę ga-
zową w Auschwitz I.

• październik – Utworzenie obo-
zu dla sowieckich jeńców wo-
jennych na terenie Auschwitz I. 

– Rozpoczęcie na terenie zbu-
rzonej wsi Brzezinka budowy 
drugiej części obozu, Ausch-
witz II-Birkenau. 

• 11 listopada – W pierwszej 
egzekucji przed Ścianą Śmierci 
hitlerowcy rozstrzeliwują 151 
polskich więźniów.

1942
• początek roku – Rozpoczęcie 

masowej zagłady Żydów w ko-
morach gazowych.

• marzec – Początek deportacji 
do Auschwitz 27 tys. Żydów 
ze Słowacji i 69 tys. Żydów 
z Francji.

• marzec – Początek funkcjono-
wania obozu Auschwitz II-Bir-
kenau.

• 26 marca – W Auschwitz zo-
stają osadzone pierwsze 2 tys. 
kobiet, spośród ok. 130 tys. 
zarejestrowanych w obozie do 
końca jego istnienia. 

• marzec-lipiec – Uruchomienie 
prowizorycznych komór gazo-
wych na terenie przyobozo-
wym Auschwitz II-Birkenau.

• wiosna – Początek funkcjono-
wania znajdującej się między 
obozami Auschwitz I i Ausch-
witz II-Birkenau tzw. Juden-
rampe, gdzie przyjmowano 
transporty z kierowanymi do 
Auschwitz Żydami, a także Po-
lakami, Romami (Cyganami) 
oraz więźniami innych narodo-
wości.

• maj – Początek deportacji do 
Auschwitz 300 tys. Żydów 
z Polski i 23 tys. Żydów z Nie-
miec i Austrii.

• 4 maja – Esesmani przeprowa-
dzają pierwszą selekcję w obo-
zie Birkenau. Wybrani więź-
niowie zostają zamordowani 
w komorze gazowej.

• 10 czerwca – Bunt i próba 
zbiorowej ucieczki ok. 50 więź-
niów polskich z karnej kompa-
nii w Birkenau. Ucieczka udała 
się 7 z nich.

Z HISTORII AUSCHWITZ 
– KALENDARIUM
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• lipiec – Początek deportacji do 
Auschwitz 60 tys. Żydów z Ho-
landii. 

• lipiec – Uruchomienie podo-
bozu Golleschau przy cemen-
towni w Goleszowie, koło Cie-
szyna – pierwszego z blisko 50 
podobozów Auschwitz.

• 29 lipca – Pierwsza, przeka-
zana aliantom przez źródła 
niemieckie, wiadomość o za-
gładzie Żydów w komorach 
gazowych Auschwitz. Jej auto-
rem jest Edward Schulte, nie-
miecki przemysłowiec i anty-
nazista. Począwszy od jesieni 
1940 r. alianci informowani 
są regularnie o tym, co dzieje 
się w Auschwitz. Informacje te 
przekazuje im głównie polski 
rząd na emigracji w Londynie, 
pozostający w stałym kontak-
cie z polskim ruchem oporu, 
działającym zarówno w samym 
obozie, jak i w jego pobliżu.

• sierpień – Początek deportacji 
do Auschwitz 25 tys. Żydów 
z Belgii i 10 tys. Żydów z Jugo-
sławii.

• 30 października – Przy budo-
wanej przez IG Farbenindustrie 
fabryce kauczuku syntetyczne-
go powstaje podobóz Buna, 
przemianowany później na 
Ausch witz III-Monowitz. W la-
tach 1942-1944 powstaje bli-
sko 50 podobozów i komand 
zewnętrznych KL Auschwitz. 
Umieszczeni w nich więźniowie 
pracują głównie w niemieckich 
przedsiębiorstwach przemysło-
wych.

• październik – Początek de-
portacji do Auschwitz 46 tys. 
Żydów z Protektoratu Czech 
i Moraw.

• grudzień – Pierwszy transport 
Żydów z Norwegii. W sumie 
w dwóch transportach przy-
wiezionych zostaje blisko 700 
osób.

• 13 grudnia – Pierwszy transport 
Polaków wysiedlanych z Za-
mojszczyzny w ramach realizacji 
hitlerowskiego „Generalplan Ost” 
(Generalnego Planu Wschod-
niego) – wysiedlenia i ekstermi-
nacji ok. 50 milionów Słowian 
(Polaków, Rosjan, Białorusinów, 
Ukraińców i innych) oraz sko-

lonizowania przez osadników 
niemieckich Europy Środkowej 
i Wschodniej, w tym w pierwszej 
kolejności ziem polskich.

• koniec roku – Lekarze SS roz-
poczynają eksperymenty stery-
lizacyjne na więźniach i więź-
niarkach.

1943
• 26 lutego – Utworzenie w Bir-

kenau tzw. rodzinnego obozu 
cygańskiego dla Romów.

• marzec – Początek deportacji 
55 tys. Żydów z Grecji.

• 22 marca – 25 czerwca – 
Władze obozowe uruchamiają 
w obozie Auschwitz II-Birkenau 
cztery krematoria z komorami 
gazowymi.

• 7 czerwca – Pracownicy cy-
wilni zakładów Kruppa roz-
poczynają montaż maszyn 
w wydzierżawionej od władz 
obozowych hali. W budowę 
obozu Auschwitz zaangażowa-
ne są setki niemieckich firm, 
wiele z nich – jak np. IG Far-
benindustrie lub Siemens – 
czerpie także dodatkowe zyski 
z wykorzystania niewolniczej 
pracy więźniów obozu.

• 19 lipca – Największa publicz-
na egzekucja w Auschwitz I. 
W odwecie za ucieczkę kilku 
więźniów i za kontakty z ludno-
ścią cywilną esesmani wieszają 
na szubienicy 12 więźniów Po-
laków.

• 9 września – Utworzenie 
w Birkenau tzw. obozu rodzin-
nego Theresienstadt dla Żydów 
z getta terezińskiego.

• październik – Początek depor-
tacji 7,5 tys. Żydów z Włoch.

1944
• maj – Samoloty alianckie 

przelatujące nad Auschwitz 
wykonują zdjęcia lotnicze. 
Na wykonanych w następ-
nych miesiącach fotografiach 
widoczne są komory gazowe 
i dymy ze stosów spaleni-
skowych. W sierpniu rozpo-
czynają się amerykańskie 
i brytyjskie bombardowania 
położonej o kilka kilometrów 
od Birkenau fabryki syntetycz-
nego kauczuku i paliw płyn-

nych niemieckiego koncernu 
IG Farbenindustrie. 

• 16 maja – Oddanie do użytku 
bocznicy kolejowej wewnątrz 
obozu, umożliwiającej dojazd 
transportów z deportowany-
mi bezpośrednio pod komory 
gazowe nr II i III obozu Ausch-
-witz II-Birkenau. Początek de-
portacji do Auschwitz blisko 
430 tys. Żydów z Węgier.

• 10–12 lipca – Likwidacja tzw. 
rodzinnego obozu Theresien-
stadt. Hitlerowcy mordują 
w komorach gazowych ok. 
7 tys. Żydów.

• sierpień – Początek deportacji 
do Auschwitz 67 tys. Żydów 
z getta Litzmannstadt (Łódź).

• 2 sierpnia – Likwidacja „ro-
dzinnego obozu cygańskiego” 
– esesmani mordują w komo-
rach gazowych ponad 3 tys. 
Romów (Cyganów).

• 12 sierpnia – Początek depor-
tacji do Auschwitz 13 tys. Po-
laków, aresztowanych masowo 
po wybuchu powstania war-
szawskiego.

• 7 października – Bunt Son-
derkommando. W trakcie bun-
tu ginie 3 esesmanów i 450 
więźniów Sonderkommando, 
żydowskich więźniów zmusza-
nych do spalania w kremato-
riach zwłok pomordowanych.

• listopad – Wstrzymanie akcji 
masowej zagłady Żydów w ko-
morach gazowych. 

1945
 • 6 stycznia – Ostatnia egzeku-

cja ok. 70 Polaków skazanych 
na śmierć przez niemiecki sąd 
doraźny. Cztery Żydówki skaza-
ne za pomoc w przygotowaniu 
buntu Sonderkommando giną 
na szubienicy w ostatniej pu-
blicznej egzekucji. 

• 17 stycznia – Początek Mar-
szów Śmierci – esesmani ewa-
kuują blisko 60 tys. więźniów 
KL Auschwitz.

• 20-26 stycznia – Niemcy wysa-
dzają w powietrze komory gazo-
we i krematoria w Birkenau.

• 27 stycznia – 7,5 tys. więź-
niów doczekuje wyzwolenia 
Auschwitz przez oddziały armii 
sowieckiej.
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APEL O POMOC 
W ZACHOWANIU 
MIEJSCA PAMIĘCI 
I MUZEUM 
AUSCHWITZ-BIRKENAU 

Auschwitz jest nieustającym bólem na sumieniu świata. 
Pozostałości niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego 
i zagłady przywołują najciemniejsze chwile w dziejach ludzkości. 

W tym miejscu w latach 1940-1945 niemieccy naziści zamordowali 
ponad milion Żydów, a także dziesiątki tysięcy Polaków, 
Romów i Sinti, jeńców sowieckich i innych niewinnych ludzi.

Liczymy na Waszą pomoc  w  utrzymaniu terenu, 
obiektów oraz wszelkich pozostałości po Auschwitz, 
a tym samym pamięci o jego ofiarach. 

Wpłaty dokonać można poprzez stronę internetową 
www.auschwitz.org

DZIĘKUJEMY! 


