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Cele projektu

Naszą pracę kierujemy do młodzieży, ale nie tylko. Chcemy pokazać 
różnice między czasami istnienia obozu Auschwitz, a obecnymi. 
Uznaliśmy, że porównanie będzie najlepszym środkiem przekazu. 

Zapraszamy





Pożywienie
W obozie
„Jadłospis” w Auschwitz był praktycznie niezmienny, 
składał się z:
• Pół litra wywaru składającego się z wody wraz z 

namiastką kawy zbożowej lub z ziół.
• W południe otrzymywano zupę, w której skład 

wchodziły ziemniaki, brukiew oraz niewielkie ilości 
kaszy jaglanej, mąki żytniej. Zupy często nie nadawały 
się do jedzenia z powodu zepsutych składników.

• Kolacja musiała starczyć na śniadanie następnego 
dnia. Było to 300 gramów czarnego chleba, do 
którego dodawano około 25 gramów kiełbasy albo 
margaryny lub łyżkę stołową marmolady czy sera. 
Często więźniowe zjadali tego samego dnia całą 
porcję.

Podsumowując, spożywali dziennie 1000-1700 kalorii, 
bez znaczenia jakiej płci był człowiek lub w jakim był 
wieku. W każdym razie dla każdego to było za mało.

Obecnie
Zgodnie z przyjętymi standardami:

• Mężczyzna powinien spożywać w wieku 19 – 50 lat 
2900 kalorii.

• Kobieta powinna spożywać w wieku 19 – 50 lat 2200 
kalorii.

• Dziewczęta w wieku około 16 lat 1800 – 2400 kalorii.

• Chłopcy w wieku około 16 lat 2200 – 3200 kalorii.

W dzisiejszych czasach kupujemy za dużo jedzenia, 
wyrzucamy, to czego nie możemy dojeść, nie zdając 
sobie sprawy, co dokładanie przeżywali więźniowie w 
obozie, bo nigdy nie doświadczyliśmy takiego głodu.





Higiena
W obozie
Warunki sanitarne wręcz nie istniały, możliwości 
umycia się były znikome. Skorzystanie z baraku z 
urządzeniami sanitarnymi zależało od szczęścia 
– na jeden taki budynek przypadało około 
tysiąca więźniów. Karano za brud, co było 
paradoksem, skoro nawet nie mogli chociażby 
prać tzw. „pasiaków”.

Obecnie
Ogólnodostępna woda, środki czystości i higieny 
osobistej można kupić nawet w przydrożnym 
kiosku z biletami i gazetami. W upały niektórzy 
biorą kąpiel kilka razy dziennie, nie przywiązując 
uwagi do tego, ile wody marnują. Teraz 
producenci prześcigają się w pomysłach na 
nowe kosmetyki, które są całkowicie zbędne, 
czego już nie dostrzegamy, kupując je. Mamy 
obsesję na punkcie wyglądu, momentami 
obrzydzają nas lekko tłuste włosy, nie mówiąc 
już o niedoskonałościach cery.





Praca
W obozie
Praca rozpoczynała się w porze letniej o 4.30, w porze zimowej o 
5.30. Dźwięk gongu oznaczał dla więźniów natychmiastowe 
opuszczenie kwater po ich uprzątnięciu. Następnie mieli chwile 
na poranną toaletę, z której nie wszyscy zdążali skorzystać. 
Otrzymywali „herbatę” lub „kawę”. Drugi gong był znakiem 
apelu, obecność była obowiązkowa. Po wydaniu rozkazów 
dotyczących pracy, opuszczano obóz przy dźwiękach muzyki 
granej przez więzienną orkiestrę. Więźniowie wykonywali 
różnego rodzaju prace na terenie obozu i poza nim. Minimalny 
czas pracy wynosił 11 godzin. Czas ten był wydłużany latem, a 
skracany zimą. Tuż przed zmierzchem esesmani eskortowali 
„pracowników” z powrotem. Więźniowie często musieli nieść 
zwłoki swoich kolegów, którzy nie dożyli końca dnia. Następnie 
odbywał się kolejny apel, po którym otrzymywano kolacje –
chleb z dodatkiem. Następował czas wolny do pierwszego 
gongu, po nim był czas na toaletę. Kolejne uderzenie oznaczało 
udanie się do baraków. Niedziela i święta przeznaczone były do 
napraw i sprzątania obozu.

Obecnie
Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin, w ciągu pięciu dniu 
maksymalnie 40 godzin. W czas pracy są wliczone przerwy na 
chociażby posiłek. Część zakładów pracuje od poniedziałku do 
piątku, niektóre w soboty, a niedziele są dodatkowo płatne lub 
wolne ze względu na ustawę. Warunki muszą spełniać określone 
wymogi. Każde odchylenie od normy może skutkować 
zamknięciem zakładu lub karą więzienia dla osoby za to 
odpowiedzialnej.





Warunki mieszkalne

W obozie
Na samym początku funkcjonowania obozu izby 
więźniarskie były pozbawione łóżek oraz mebli. Więźniowie 
spali na siennikach(na podłodze), które po pobudce były 
zbierane i układane w kącie izby. Z powodu przepełnienia 
więźniowie spali w rzędach w pozycji bocznej. Z czasem w 
blokach stopniowo umieszczano łóżka piętrowe. Pojawiły się 
także drewniane szafy, stoły oraz stołki w ograniczonej ilości. 
Początkowo zamiast podłogi budynki posiadały klepisko, 
które później zastąpiono cienką warstwą betonu lub płasko 
ułożonymi cegłami. Baraki nie były dogrzane nawet w zimie, 
pomimo iż znajdowały się tam dwa żelazne piecyki. Baraki,  
które pierwotnie były zaprojektowane dla koni, były 
podzielone na przegrody. Dwie z przegród były 
zarezerwowane dla więźniów funkcyjnych, a w dwóch 
przegrodach za barakiem znajdowały się pojemniki na 
fekalia. Drewniane trzypiętrowe łóżka oraz trójpoziome
prycze znajdowały się w pozostałych przegrodach. W baraku 
znajdowało się ponad 400 więźniów. Często panowała tam 
wilgoć, do tego wielkim problemem były wszy i szczury, 
czego konsekwencją były wybuchy epidemii chorób 
zakaźnych.

Obecnie
Większa część mieszkańców posiada w domu dostęp do 
bieżącej wody oraz posiada urządzenia sanitarne. 
Mieszkanie wyposażone jest w prąd i gaz, dodatkowo 
budynek jest ogrzewany. Pokoje mają niezbędne meble i 
urządzenia ułatwiające codzienne funkcjonowanie oraz 
dostarczające rozrywki. Pojawiają się także sprzęty filtrujące 
powietrze, anty - alergiczne pościele, cześć pomieszczeń 
pokryta jest środkami zapobiegającymi powstawaniu pleśni, 
grzybów i rozwijaniu się roztoczy. W domu mamy zwierzęta 
domowe typu – koty, psy, jeże, chomiki. Są z nami, bo sami 
je zaprosiliśmy i chcemy utrzymywać.





Prawa człowieka

W obozie
Nie były respektowane pod żadnym względem. Tylko część 
ludności mogła żyć w obozie, a reszta selekcjonowana na 
podstawie stanu zdrowia i możliwości pracy. Więźniowie byli 
bici, poniżani (nawet za drobne przewinienia lub pomyłki 
wywołane na przykład zmęczeniem), zabijani. Dostęp do opieki 
lekarskiej był równy zeru, mimo istniejącego budynku zwanego 
szpitalem. Uszczerbek na zdrowiu uniemożliwiający 
wykonywanie pracy oznaczał śmierć dla chorego. Więźniowie 
byli również pozbawieni kontaktu ze świtem zewnętrznym, 
całkowicie od niego odcięci. Wiarę również traktowano w 
sposób szczególny. Księża mieli wyznaczany krótszy czas życia w 
obozie, który wciąż był dłuższy niż dla ludności żydowskiej…

Obecnie
Najważniejsze prawa człowieka:

• Prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania

• Prawo każdego człowieka do uznawania wszędzie jego 
podmiotowości prawnej

• Zakaz stosowania tortur, nieludzkiego lub poniżającego 
traktowania lub karania

• Zakaz trzymania człowieka w niewolnictwie lub poddaństwie

• Zakaz skazywania człowieka za czyn, który nie stanowił 
przestępstwa w chwili jego popełnienia

• Zakaz pozbawiania wolności jedynie z powodu niemożności 
wywiązania się ze zobowiązań umownych.

Jakiekolwiek naruszenie tych praw, obecnie wiąże się z 
wieloletnią karą lub wysoką grzywną.





Dyskryminacja i Rasizm

W obozie
Więźniowie oznaczani byli trójkątami lub innymi 
symbolami, kolor i ułożenie ich zależało od 
pochodzenia i orientacji, a także wyznania. 
Umieszczano je na pasiakach w widocznym miejscu, 
by od razu dostrzec „kim” jest.

Obecnie
Prześladowane są najbardziej rasy czarnoskóre, 
również Syryjczycy, którzy są od razu kojarzeni ze 
słowem „imigranci”. Krążą stereotypy, że 
obcokrajowcy w danym kraju kradną pracę 
rodowitym mieszkańcom. Dzisiaj także zdarzają się 
przejawy związane z prześladowaniem na tle 
rasowym.





Źródła
Materiały o warunkach w obozie zaczerpnięte są ze strony - „auschwitz.org”, a także 
z własnej wiedzy z lekcji historii i zdobytej podczas zwiedzania Muzeum Auschwitz -
Birkenau. Sekcje pt. „obecnie” pochodzą z obserwacji, przeczytanych artykułów lub 
rozmów z różnymi ludźmi. 
Ilustracje są wykonane przez autorów prezentacji, były wzorowane na rysunkach i 
zdjęciach archiwalnych.
Autorzy – Maja Mulawka (rysownik), Natalia Potyrała, Piotrek Kaźmierczak 
(rysownik), Wiktoria Orlicka.


