AUSCHWITZ

PAMIĘĆ DLA PRZYSZŁOŚCI
Obozy koncentracyjne stanowiły bardzo ważne ogniwo niemieckiego
systemu okupacyjnego. Część z nich stała się obozami zagłady. Najbardziej
znany z nich – KL Auschwitz-Birkenau, założony w maju 1940 r. na
przedmieściach Oświęcimia – stał się największym cmentarzem świata.
W ciągu niespełna pięciu lat funkcjonowania obozu hitlerowcy wymordowali w nim ponad 1,1 mln ludzi, przede wszystkim Żydów, kierowanych
tam w ramach tzw. polityki ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej.
Znaczną liczbę ofiar obozu stanowili też Polacy, Romowie oraz sowieccy
jeńcy wojenni.
KL Auschwitz-Birkenau był największym ośrodkiem masowej zagłady
ludności żydowskiej, największym obozem koncentracyjnym dla więźniów
różnych narodowości, miejscem wyniszczającej, niewolniczej pracy,
w którym przeprowadzano egzekucje i zbrodnicze eksperymenty medyczne
na więźniach (także na dzieciach) oraz dokonywano – na ogromną skalę
– grabieży mienia pomordowanych.
Od ponad pół wieku Auschwitz jest symbolem największego okrucieństwa,
jakiego może dopuścić się człowiek, zinstytucjonalizowania śmierci i przekreślenia wszystkich uniwersalnych wartości. Jest także przestrogą, do czego
może prowadzić każda zbrodnicza ideologia.
Mamy nadzieję, że zamieszczone w pakiecie materiały pomogą Państwu
przybliżyć tę trudną tematykę na lekcjach historii i języka polskiego nie tylko
w wymiarze historycznym, lecz także moralnym, a uwrażliwiając młodego
człowieka na tragedię milionów zamordowanych, pomogą mu wyciągnąć
odpowiednie wnioski z przeszłości.
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Pakiet edukacyjny Auschwitz – pami´ç dla przysz∏oÊci przygotowany zosta∏ wspólnie przez Biuro
Edukacji Publicznej Instytutu Pami´ci Narodowej i Muzeum Paƒstwowe Auschwitz-Birkenau
w OÊwi´cimiu. Publikacja ta przedstawia pi´cioletnià tragicznà histori´ KL Auschwitz – od momentu
utworzenia do wyzwolenia.
Wydaje si´, ˝e pomimo istnienia wielu publikacji dotyczàcych tych zagadnieƒ trzeba przypomnieç
je raz jeszcze w formie przyst´pnej dla m∏odego pokolenia i pomocnej dla nauczyciela w pracy na lekcjach. Mamy nadziej´, ˝e nasza publikacja spe∏ni t´ funkcj´ i b´dzie przestrogà przed fanatycznymi
ideologiami pozbawiajàcymi jednostk´ jej elementarnych praw oraz przed rozwiàzywaniem konfliktów drogà wojny.
Pakiet podzielony jest na dwie cz´Êci: materia∏y dla ucznia oraz dla nauczyciela. Materia∏y dla
ucznia obejmujà esej omawiajàcy powstanie i funkcjonowanie obozu, s∏ownik poj´ç, biogramy, tablic´ synchronistycznà i ró˝norodny materia∏ êród∏owy: fragmenty wspomnieƒ i relacji ofiar i oprawców,
dokumenty oraz zdj´cia. Niektóre teksty i zdj´cia mogà wydawaç si´ zbyt drastyczne. Uwa˝amy jednak, ˝e bez nich historia obozu nie by∏aby prawdziwa, a takà w∏aÊnie powinni poznawaç uczniowie –
zw∏aszcza w szko∏ach ponadgimnazjalnych. Wi´kszoÊç materia∏ów mo˝na tak˝e odpowiednio omówiç
i wykorzystaç na poziomie gimnazjalnym.
W cz´Êci dla nauczyciela znalaz∏y si´ trzy scenariusze lekcji sporzàdzone na podstawie wyboru êróde∏. W scenariuszach lekcji j´zyka polskiego proponuje si´ wykorzystanie dramy, a ostatni z nich mo˝e
pomóc podsumowaç zwiedzanie muzeum Auschwitz. Bogaty materia∏ êród∏owy daje nauczycielowi
mo˝liwoÊç prowadzenia lekcji wed∏ug w∏asnych pomys∏ów. Pakiet zawiera te˝ propozycje esejów
i bibliografi´ pozwalajàcà poszerzyç wiedz´ na temat obozu.
Mamy nadziej´, ˝e przygotowany materia∏ u∏atwi przekazanie uczniom niezb´dnej wiedzy o zbrodni dokonanej na setkach tysi´cy niewinnych ludzi na mocy prawa ustanowionego przez Trzecià Rzesz´.

omówienie zawartoÊci pakietu

OMÓWIENIE ZAWARTOÂCI PAKIETU
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SCENARIUSZ LEKCJI HISTORII DLA UCZNIÓW SZKÓ¸
GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH
AGNIESZKA BAJOR-ZAGÓRSKA – BEP

KL Auschwitz-Birkenau – „kombinat Êmierci”
Wst´p
KL Auschwitz-Birkenau (OÊwi´cim-Brzezinka) dzia∏ajàcy w latach 1940 –1945 to najwi´kszy
z obozów koncentracyjnych i obozów zag∏ady zak∏adanych przez hitlerowców w Trzeciej Rzeszy
i w paƒstwach okupowanych. Sta∏ si´ narz´dziem terroru wobec ludnoÊci krajów podbitych, êród∏em
taniej si∏y roboczej, a tak˝e miejscem masowej zag∏ady. By∏ podzielony na obóz koncentracyjny
Auschwitz, w którym wi´êniowie mieli szans´ prze˝ycia nawet paru lat, oraz obóz zag∏ady Birkenau,
w którym wi´êniów uÊmiercano stopniowo przez wyniszczajàcà prac´ lub w sposób natychmiastowy
w komorach gazowych (90 proc. ofiar stanowili ˚ydzi). Ponadto obóz sk∏ada∏ si´ z ponad 40 tzw.
podobozów tworzonych przede wszystkim na Âlàsku, przy zak∏adach przemys∏owych korzystajàcych
z pracy wi´êniów. Szacuje si´, ˝e spoÊród ok. 1,3 mln deportowanych z ca∏ej Europy, zgin´∏o w nim
ok. 1,1 mln osób.
Lekcja zosta∏a pomyÊlana jako omówienie (w wielkim skrócie wymuszonym ramami czasowymi)
genezy obozu, warunków ˝ycia wi´êniów, eksterminacji, ruchu oporu oraz konsekwencji pobytu w
obozie dla samych wi´êniów i ich oprawców po wyzwoleniu.
Cele lekcji
Po zakoƒczeniu lekcji uczeƒ powinien:
• znaç przyczyny i okolicznoÊci utworzenia KL Auschwitz-Birkenau,
• umieç wskazaç na mapie miejsce powstania KL Auschwitz-Birkenau oraz paƒstwa, z których przybywa∏y do obozu transporty wi´êniów,
• znaç przyczyny osadzania w obozie i umieç opisaç dzieƒ wi´ênia,
• znaç sposoby eksterminacji stosowane w obozie i ich skal´,
• znaç podstawowe informacje na temat obozowego i przyobozowego ruchu oporu,
• wiedzieç, jakie skutki (tak˝e te odczuwane po latach) mia∏ dla wi´êniów i oprawców pobyt w obozie,
• wiedzieç o tragedii i ogromnych cierpieniach wi´êniów KL Auschwitz,
• umieç okreÊliç, jakie znaczenie ma dla wspó∏czesnych pokoleƒ wiedza o nazizmie i KL Auschwitz.
Uwagi dotyczàce prowadzenia lekcji
• temat b´dzie realizowany na jednej godzinie lekcyjnej,
• na wczeÊniejszej lekcji uczniowie zostajà podzieleni na trzy grupy, ka˝da w ramach pracy domowej dostaje teksty êród∏owe do przeczytania w domu (patrz pkt. 4). Z kartami uczniowie zapoznajà si´ dopiero na lekcji w∏aÊciwej.
Metody
• praca z mapà,
• „burza mózgów”,
• praca w grupach,
• analiza materia∏ów êród∏owych pisanych i ikonograficznych.
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Przebieg lekcji
1. Nauczyciel pokazuje na mapie miejsce usytuowania obozu oraz granice Trzeciej Rzeszy i Generalnego Gubernatorstwa, podaje dat´ utworzenia obozu i jego wyzwolenia przez Armi´ Czerwonà.
Pos∏ugujàc si´ kartami nr 1 i 2, opisuje poszczególne cz´Êci obozu.

scenariusze lekcji

Ârodki dydaktyczne
• teksty êród∏owe i zdj´cia zamieszczone w pakiecie,
• mapa Êcienna Europa podczas II wojny Êwiatowej, wyd. PPWK im. E. Romera SA.

2. Stosujàc „burz´ mózgów”, nauczyciel prosi uczniów o podanie powodów, jakimi kierowali si´
hitlerowcy, zak∏adajàc obóz w Auschwitz. Nauczyciel uzupe∏nia wypowiedzi uczniów – powinien
uwypukliç po∏o˝enie obozu, jego usytuowanie poza zwartà zabudowà miasta (mo˝liwoÊç odizolowania obozu od Êwiata zewn´trznego) oraz dogodne po∏àczenia komunikacyjne z wieloma polskimi miastami i pobliskim przejÊciem granicznym.
3. Uczniowie, wykorzystujàc kart´ nr 40, wymieniajà paƒstwa, z jakich przyje˝d˝a∏y do obozu transporty ˚ydów, pokazujà je na mapie Êciennej.
4. Nauczyciel dzieli klas´ na trzy grupy. Uczniowie (na podstawie tekstów êród∏owych, z którymi
zapoznali si´ w domu, oraz materia∏u ikonograficznego) przygotowujà krótkie wypowiedzi dotyczàce nast´pujàcych zagadnieƒ:
• grupa 1 – przyczyny osadzania w obozie, przybycie do obozu, opis jednego dnia z ˝ycia wi´ênia;
teksty nr: 1, 3, 4, 7, 15 i karty nr: 6, 8, 9, 10, 11, 13, 19;
• grupa 2 – sposoby eksterminacji poÊredniej i bezpoÊredniej, liczby obrazujàce wielkoÊç zbrodni;
teksty nr: 6, 8, 9, 13, 14 i karty nr: 12, 14, 15, 16, 17, 24, 36;
• grupa 3 – obozowy i przyobozowy ruch oporu, jego formy i metody dzia∏ania, pomoc udzielana
wi´êniom, losy zbrodniarzy oÊwi´cimskich; teksty nr: 16, 17, 18, odpowiedni fragment eseju wprowadzajàcego oraz karty nr: 18, 20, 24, 33, 35, 36, 39.
Po kilku minutach przedstawiciele grup wypowiadajà si´ na forum klasy.
5. Nauczyciel, podsumowujàc lekcj´, uzupe∏nia wypowiedzi uczniów. W tym celu mo˝e wykorzystaç
pozosta∏e karty zamieszczone w pakiecie.
6. Praca domowa
• dla uczniów szkó∏ gimnazjalnych – Przygotowanie w formie pisemnej lub ustnej odpowiedzi na
pytanie: Jakie skutki (tak˝e te odczuwane wiele lat póêniej) mia∏ dla wi´êniów i oprawców pobyt
w obozie?
• dla uczniów szkó∏ ponadgimnazjalnych – Uczniowie wybierajà z bibliografii zamieszczonej
w pakiecie jednà pozycj´ wspomnieniowà. Po przeczytaniu piszà pog∏´biony esej dotyczàcy jednego z podj´tych w ksià˝ce zagadnieƒ obozowych.
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SCENARIUSZ LEKCJI J¢ZYKA POLSKIEGO
DLA UCZNIÓW KLASY MATURALNEJ
SZKO¸Y PONADGIMNAZJALNEJ
WIES¸AWA M¸YNARCZYK – OBEP WARSZAWA

Romeo i Julia z Auschwitz
Cele lekcji
Po zakoƒczeniu lekcji uczeƒ powinien:
• znaç histori´ mi∏oÊci Edka Galiƒskiego i Mali Zimetbaum w KL Auschwitz,
• rozumieç tragizm tej mi∏oÊci,
• poznaç fragmenty rzeczywistoÊci obozowej KL Auschwitz.
Uwagi dotyczàce prowadzenia lekcji
• temat realizowany b´dzie na dwóch godzinach lekcyjnych (90 minut);
• lekcja powinna byç przeprowadzona po lekturze Opowiadaƒ Tadeusza Borowskiego i Medalionów
Zofii Na∏kowskiej;
• uczniowie, odpowiednio wczeÊniej, w ramach pracy domowej dostajà do przeczytania artyku∏
Adama Cyry Romeo i Julia naszych czasów (opublikowany w Romeo i Julia z Auschwitz. Historia
mi∏oÊci Polaka Edka Galiƒskiego i ˚ydówki Mali Zimetbaum. Materia∏y historyczne dla nauczycieli, wybór i oprac. Adam Cyra i Lucyna Filip, OÊwi´cim 2000) oraz wybrane przez nauczyciela
fragmenty wspomnieƒ Wies∏awa Kielara (W. Kielar, Anus mundi, Kraków 1980 lub Marek Miller,
Europa wed∏ug Auschwitz. Kronika-reporta˝, [b.m. i d.w.]);
• wskazana jest wczeÊniejsza wycieczka do Muzeum Auschwitz.
Metody
• dyskusja,
• elementy dramy (uczeƒ w roli, wywiad w roli, scenka improwizowana).
Ârodki dydaktyczne
• utwór muzyczny zespo∏u Dire Straits pt. „Romeo i Julia”,
• artyku∏ Adama Cyry Romeo i Julia naszych czasów,
• fragmenty wspomnieƒ Wies∏awa Kielara i innych wi´êniów KL Auschwitz,
• du˝y arkusz szarego papieru,
• ma∏e kartki samoprzylepne.
Przebieg lekcji
1. Zaproponuj uczniom wys∏uchanie utworu muzycznego zespo∏u Dire Straits pt. „Romeo i Julia”,
nast´pnie poproÊ o wypisanie na du˝ym arkuszu papieru skojarzeƒ z nim zwiàzanych.
Uwaga: celem tego çwiczenia jest stworzenie odpowiedniego klimatu i nastroju zaj´ç; uczniowie
powinni skojarzyç utwór z dramatem Williama Szekspira Romeo i Julia.
2. Podaj temat lekcji, wyjaÊnij go, odwo∏ujàc si´ do dramatu Szekspira. Nast´pnie przeczytaj uczniom
g∏oÊno fragment wspomnieƒ Wies∏awa Kielara:
„Wydawa∏o si´ to niemo˝liwe w obozie, wÊród tych dymiàcych krematoriów. U niektórych budzi∏o to nawet pewien niesmak. Niemniej ˝ycie jest ˝yciem. Pragn´li siebie. Mo˝e nie powinienem
tego mówiç, bo nawet nie opisa∏em tego w mojej ksià˝ce, ale uwa˝am, ˝e ju˝ tak wiele czasu min´∏o, a wnet i moje usta si´ zamknà. A niech b´dzie jeszcze ten kawa∏ek prawdy. Przewa˝nie dzia∏o
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Zaproponuj krótkà dyskusj´ o tym, ˝e nawet w Auschwitz by∏a mo˝liwa mi∏oÊç. Odwo∏aj si´ do
znanej uczniom literatury o KL Auschwitz, np. Opowiadaƒ Tadeusza Borowskiego czy Medalionów Zofii Na∏kowskiej.

scenariusze lekcji

si´ to w miejscu, którego by si´ najmniej spodziewa∏ ka˝dy esesman. Na bloku 30 w tak zwanym
Rentgenraum, gdzie dr Mengele i Schumann przeÊwietlali rentgenem kobiety i m´˝czyzn wybranych uprzednio do eksperymentów. Do tego stó∏. S∏u˝y∏ on do zabijania, do sterylizowania wi´êniów, a s∏u˝y∏ te˝ jako ∏o˝e mi∏oÊci tych dwojga”.
(Marek Miller, Europa wed∏ug Auschwitz. Kronika-reporta˝, s. 34.)

3. Zaproponuj uczniom przeÊledzenie oÊwi´cimskich losów Mali Zimetbaum i Edka Galiƒskiego w
nast´pujàcych sekwencjach:
• mi∏oÊç,
• ucieczka,
• stracenie.
4. Podziel klas´ na dwie grupy; ka˝dy uczeƒ z grupy pierwszej wciela si´ w rol´ Mali, a z grupy drugiej w rol´ Edka. Przydziel grupom krótkie wspomnienia wi´êniów na temat Mali i Edka zapisane
na ma∏ych kartkach samoprzylepnych. Poleç uczniom wypowiedzenie otrzymanego tekstu w pierwszej osobie, tzn. w roli Mali lub Edka.
Przyk∏ad: tekst oryginalny: „Sta∏a si´ ulubienicà Aufseherin Drechsler i Aufseherin Mandel, obie
jà szalenie lubi∏y”. Wypowiedê ucznia w roli Mali: „Sta∏am si´ ulubienicà.................obie mnie szalenie lubi∏y”.
Teksty dla uczniów w roli Mali
• „Przyjecha∏a z transportem ˝ydowskim z Belgii we wrzeÊniu 1942 roku i wesz∏a do obozu na zasadzie selekcji”.
• „Mala zasadniczo pe∏ni∏a funkcj´ Lauferin, czyli goƒca obozowego”.
• „Ale Mala oprócz tego mia∏a jeszcze jednà funkcj´, to znaczy odbiera∏a z rewiru chore wi´êniarki,
którym uda∏o si´ prze˝yç szpital, które nie posz∏y do gazu i rozprowadza∏a je na bloki”.
• „Mówi∏a bardzo dobrze po niemiecku i francusku”.
• „Po polsku mówi∏a s∏abiej i z akcentem ˝ydowskim”.
• „Mala urodzi∏a si´ jeszcze w Polsce, a zaraz potem z rodzinà wyjecha∏a do Belgii”.
• „Sta∏a si´ ulubienicà Aufseherin Drechsler i Aufseherin Mandel, obie jà szalenie lubi∏y”.
• „I wtedy przysz∏a do mnie Mala. Przynios∏a mi zdj´cie córeczki. Pod∏o˝y∏a w dokumentach jakieÊ
inne zdj´cie”.
• „Kiedy Mala przychodzi∏a na nasz blok, to cz´sto zaczyna∏a sama: – Kto ma do napisania list, to ja
ch´tnie ka˝demu napisz´”.
• „Mala poda∏a Edkowi garÊç kosztownoÊci: – Da∏y mi kuzynki, schowaj, to mo˝e si´ przydaç –
powiedzia∏a kiepskà polszczyznà”.
• „Dziewczynki rzuci∏y si´ Mali na szyj´. Ca∏ujàc jà i p∏aczàc ˝yczy∏y powodzenia”.
Teksty dla uczniów w roli Edka
• „Z Edkiem zostaliÊmy przywiezieni do OÊwi´cimia w jednym transporcie z wi´zienia tarnowskiego po aresztowaniu w Jaros∏awiu”.
• „Edek dosta∏ numer 531”.
• „Edek z Malà widywali si´ doÊç cz´sto”.
• „Edek bieg∏ na spotkanie z Malà do bloku, gdzie mieÊci∏ si´ rentgen. Mala na niego tam ju˝ czeka∏a”.
• „Zimà 1943/1944 zacz´liÊmy z Edkiem coraz powa˝niej myÊleç o sprawach ucieczki”.
• „Galiƒskiemu uda∏o si´ tak˝e za∏atwiç przeniesienie z obozu macierzystego do Brzezinki, gdzie
nadal pracowa∏ w komandzie instalatorów”.
• „Edek du˝o mówi∏ [...] o Mali. Opowiada∏, ˝e jest bardzo przywiàzany do Mali, ˝e znajà si´ tak
d∏ugo, tyle ich ∏àczy i, ˝e trudno mu b´dzie rozstaç si´ z nià, tym bardziej ˝e jest przecie˝ chora na
malari´, no i pr´dzej czy póêniej b´dzie musia∏a podzieliç los ˚ydów”.
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• „Galiƒski zaczà∏ si´ niecierpliwiç, a˝ wreszcie w czasie jednej z rozmów oÊwiadczy∏, ˝e oprócz nas
dwóch uciekaç b´dzie tak˝e Mala Zimetbaum”.
• „Edek przyzna∏ si´, ˝e wtajemniczy∏ jednego z kolegów-instalatorów Jurka. B´dzie pomocny przy
przebraniu Mali. Tej nocy nie mog∏em zasnàç. Edek spa∏ jak suse∏”.
• „W mi´dzyczasie dosta∏em od Edka gryps. Edek pisa∏, ˝e z∏apali ich w górach ˝ywieckich, gdzie
natkn´li si´ na patrol graniczny”.
Cytaty pochodzà z:
• Marek Miller, Europa wed∏ug Auschwitz. Kronika-reporta˝, s. 27, 28, 29, 33, 35, 37.
• Romeo i Julia z Auschwitz. Historia mi∏oÊci Polaka Edka Galiƒskiego i ˚ydówki Mali Zimetbaum.
Materia∏y historyczne dla nauczycieli, wybór i oprac. Adam Cyra i Lucyna Filip, OÊwi´cim 2000,
brak numeracji stron.
5. PoproÊ uczniów o przyklejenie kartek z cytatami na wczeÊniej przygotowanej tablicy ze zdj´ciami
Edka i Mali.
6. Wybierz ucznia, który wcieli si´ w rol´ Wies∏awa Kielara – obozowego przyjaciela Edka Galiƒskiego. Pozostali b´dà odgrywaç rol´ dziennikarzy. Ich zadaniem jest napisanie, w oparciu
o wywiad przeprowadzony z Kielarem, artyku∏u o Mali i Edku. Pytania i odpowiedzi powinny byç
zgodne z tekstem wspomnieƒ Wies∏awa Kielara.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Przyk∏adowe pytania
Kiedy Edek i Mala poznali si´ w obozie?
Gdzie si´ spotykali?
Czy Edek opowiada∏ panu o Mali?
Kiedy Edek postanowi∏ uciec z obozu?
Jak postanowi∏ zorganizowaç ucieczk´?
Czy ∏atwo by∏o si´ panu pogodziç z faktem, ˝e zamiast pana z Edkiem uciek∏a Mala?
Kiedy i w jaki sposób zostali z∏apani?
Jak wykonano egzekucj´?
Co by∏o ostatnim ˝yczeniem Edka?

7. Podziel klas´ na dwuosobowe zespo∏y. Ka˝demu zespo∏owi poleç przygotowanie scenki improwizowanej zatytu∏owanej „Spotkanie Edka i Mali w obozie”. Do prezentacji wybierz 3–5 zespo∏ów.
Uwaga: uczniowie wykorzystujà przeczytane w domu wspomnienia Wies∏awa Kielara.
8. Podziel klas´ na czteroosobowe zespo∏y. Ka˝demu daj powielony fragment wspomnieƒ Wies∏awa
Kielara i poproÊ o napisanie na jego podstawie monologu wewn´trznego Mali. Nast´pnie poproÊ
przedstawicieli grup o prezentacj´.
Tekst dla grup:
„Po chwili ukaza∏a si´ Mala. Zamknà∏ jà w ust´pie, gdzie sta∏a skrzynka z narz´dziami, a w niej przygotowany kombinezon, który mia∏a w∏o˝yç na siebie. Trzeba by∏o bardzo si´ spieszyç, bo w ka˝dej chwili
móg∏ ktoÊ nadejÊç. Jurek dalej udajàc, ˝e reperuje zamek z niecierpliwoÊcià czeka∏, kiedy Mala b´dzie
gotowa. Mija∏y sekundy, które wydawa∏y si´ nieskoƒczenie d∏ugie, a Mala nie wychodzi∏a. Zaczà∏ jà
szeptem ponaglaç ale bez rezultatu. Zniecierpliwiony d∏ugà ciszà wewnàtrz ust´pu, uchyli∏ drzwi i zobaczy∏ stojàcà bezradnie dziewczyn´ bladà ze strachu i roztrz´sionà. Sprawia∏a wra˝enie nieprzytomnej.
Niewiele si´ namyÊlajàc, zamknà∏ si´ razem z Malà, ubra∏ jà w kombinezon, na∏o˝y∏ umywalk´ i dos∏ownie si∏à wypchnà∏ na zewnàtrz i poprowadzi∏ w kierunku Kartoffelbunkra. Mala sz∏a pos∏usznie, g∏oÊno
szcz´kajàc z´bami. Móg∏ to byç atak malarii, na którà cierpia∏a”.
(Cyt. za: Romeo i Julia z Auschwitz. Historia mi∏oÊci Polaka Edka Galiƒskiego i ˚ydówki Mali Zimetbaum. Materia∏y historyczne dla nauczycieli, wybór i oprac. Adam Cyra i Lucyna Filip, OÊwi´cim 2000.)
Przyk∏adowy monolog Mali:
„Bardzo si´ boj´, nie przebior´ si´ w ten kombinezon, jestem taka s∏aba. To si´ nie mo˝e udaç. Na
pewno nas zaraz z∏apià i zabijà. A Jurek mnie tak ponagla. Czy to dobry pomys∏ z tà umywalkà na g∏o-
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9. Zaproponuj uczniom wejÊcie w rol´ wi´êniów KL Auschwitz. Ich zadaniem jest zareagowanie
w nast´pujàcych sytuacjach:
• dowiadujà si´, ˝e Mala i Edek uciekli,
• dowiadujà si´, ˝e Mala i Edek zostali z∏apani,
• dowiadujà si´, ˝e Edek i Mala zostali straceni.
Uwaga: wszyscy uczniowie muszà wypowiedzieç swoje kwestie o danej sytuacji, a potem wczuwajà si´ w nast´pnà.

scenariusze lekcji

wie, ja jej chyba nie unios´. A co z Edkiem, czy ju˝ ma na sobie esesmaƒski mundur, czy potrafimy
tak udawaç? Za jakà cen´! Nie, nie przebior´ si´!”.

10. Posumowanie lekcji. Krótka dyskusja na temat – jak czu∏aÊ/eÊ si´ w roli wi´ênia?
11. Praca domowa – rozwiƒ temat lekcji w formie eseju.
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scenariusze lekcji

SCENARIUSZ LEKCJI J¢ZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW
TRZECIEJ KLASY SZKO¸Y GIMNAZJALNEJ
I WSZYSTKICH KLAS SZKO¸Y PONADGIMNAZJALNEJ
WIES¸AWA M¸YNARCZYK – OBEP WARSZAWA, ALICJA BIA¸ECKA – PA¡STWOWE MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU W OÂWI¢CIMIU

Wszystkie drogi prowadzi∏y do Auschwitz
Cele lekcji
Po zakoƒczeniu lekcji uczeƒ powinien:
• poszerzyç swojà wiedz´ na temat KL Auschwitz,
• uÊwiadomiç sobie istot´ cierpienia wi´êniów w obozie,
• zwróciç uwag´ na psychik´ cierpiàcych,
• umieç wczuwaç si´ w sytuacj´ innej osoby.
Uwagi dotyczàce prowadzenia lekcji
• lekcja mo˝e podsumowywaç zwiedzanie Muzeum Auschwitz;
• temat b´dzie realizowany na dwóch lekcjach (90 minut) w Muzeum lub w szkole. JeÊli lekcja odbywa si´ w szkole, wtedy w çwiczeniu 3 zamiast autentycznych pamiàtek z Muzeum wykorzystujemy ich zdj´cia zamieszczone na kartach w pakiecie;
• nauczyciel mo˝e wykorzystaç na lekcji pozosta∏e (poza wskazanymi w çwiczeniu 4) materia∏y
zawarte w pakiecie – esej wprowadzajàcy, materia∏y êród∏owe pisane i ikonograficzne (uczniowie
zapoznajà si´ z nimi wczeÊniej w domu);
• jeÊli nauczyciel nie ma mo˝liwoÊci zwiedzenia z klasà Muzeum Auschwitz – mo˝e (wykorzystujàc
materia∏y ikonograficzne zamieszczone w pakiecie) przygotowaç ma∏à ekspozycj´.
Metody
• analiza tekstów êród∏owych zamieszczonych w pakiecie,
• elementy dramy (uczeƒ w roli, scenka improwizowana, rzeêba, dyskusja „s∏oneczna”, „tunel
myÊli”).
Ârodki dydaktyczne
• autentyczne, odpowiednio zabezpieczone pamiàtki muzealne po wi´êniach (lub ich fotografie):
∏y˝eczka do herbaty, walizka, rysunek wykonany przez wi´ênia, but, zdj´cie z czasów przed uwi´zieniem,
• materia∏y êród∏owe pisane i ikonograficzne,
• ma∏e kartki samoprzylepne,
• okràg∏a kartka Êredniej wielkoÊci z napisem „Muzeum Auschwitz”.
Przebieg lekcji
åwiczenie 1
Podziel klas´ na dwuosobowe zespo∏y. Jedna osoba w zespole wchodzi w rol´ zwiedzajàcego
Muzeum w OÊwi´cimiu, druga – w rol´ jego przyjaciela. Zadaniem osoby w roli zwiedzajàcego jest
opowiedzieç przyjacielowi o tym, co zobaczy∏a.
Uwaga: Wszystkie zespo∏y pracujà jednoczeÊnie. Nast´pnie nauczyciel wybiera 5–6 „przyjació∏”
i prosi, aby opowiedzieli, co us∏yszeli.
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åwiczenie 3
Podziel uczniów na pi´ç grup. Ka˝dej przydziel rekwizyty (eksponaty muzealne) lub ich zdj´cia:
• grupa I – ∏y˝eczka do herbaty (karta nr 38),
• grupa II – rysunek wykonany przez wi´ênia (karta nr 39 – zdj´cie górne),
• grupa III – but wi´ênia (karta nr 38),
• grupa IV – walizka (karta nr 37),
• grupa V – zdj´cie z czasów przed uwi´zieniem (karta nr 37).
Zadaniem ka˝dej grupy jest opowiedzieç histori´ zwiàzanà z danym rekwizytem (jak trafi∏ do
OÊwi´cimia, jakie by∏y jego losy w obozie).

scenariusze lekcji

åwiczenie 2
Dyskusja „s∏oneczna” – poleç uczestnikom zaj´ç napisanie na kartkach samoprzylepnych jednego
okreÊlenia dotyczàcego wra˝eƒ ze zwiedzania KL Auschwitz. Potem po∏ó˝ na pod∏odze okràg∏à kartk´ Êredniej wielkoÊci z napisem „Muzeum Auschwitz”. Zbierz od uczniów kartki i u∏ó˝ je w tzw. s∏oneczko. Jego najd∏u˝szy promieƒ poka˝e, które okreÊlenie jest dla uczestników najwa˝niejsze.
Przyk∏adowe okreÊlenia: wstrzàsajàce, nieludzkie, tragiczne, niewyobra˝alne itp.

åwiczenie 4
Przydziel uczniom teksty êród∏owe (nr 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16) – ka˝dy otrzymuje jeden tekst.
PoproÊ, aby po przeczytaniu, wybrali z tekstu jedno zdanie – najbardziej wed∏ug nich wstrzàsajàce.
Nast´pnie poproÊ wszystkich o g∏oÊne odczytanie zdaƒ – wed∏ug zaproponowanej przez Ciebie kolejnoÊci.
åwiczenie 5
Rozdaj uczniom kartki, na których jest napisany poczàtek zdania: „Nie mog´ sobie wyobraziç, jak
(˝e).............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................”.
Zaproponuj ka˝demu uczestnikowi dokoƒczenie zdania. Potem poproÊ kilku uczniów o odczytanie
pe∏nych zdaƒ.
Podsumuj çwiczenie krótkà dyskusjà.
åwiczenie 6
Wybierz pi´ciu uczniów – „rzeêbiarzy”. Ich zadaniem jest stworzenie z pozosta∏ych uczniów ˝ywej
rzeêby upami´tniajàcej ofiary zbrodni oÊwi´cimskiej. Zaproponuj porównanie rzeêby z istniejàcà
w OÊwi´cimiu.
åwiczenie 7
Zaproponuj uczestnikom zaj´ç, aby stan´li w dwóch szeregach naprzeciw siebie. Jeden uczeƒ niech
wejdzie w rol´ by∏ego wi´ênia obozu. Ma on spacerowaç mi´dzy uczniami w tzw. tunelu myÊli. Nauczyciel chodzi na zewnàtrz tunelu i k∏adzie r´k´ na ramieniu wybranej osoby. Ma ona powiedzieç wi´êniowi coÊ na temat swoich odczuç, np. wspó∏czuj´ ci, nie mog´ sobie wyobraziç twojego cierpienia itp.
Uwaga: Konieczne jest omówienie çwiczenia. Uczniowi, który by∏ w roli wi´ênia, nale˝y zadaç pytanie, jak czu∏ si´ w tej roli, a pozosta∏ym, czy ∏atwo by∏o im powiedzieç coÊ wi´êniowi.
åwiczenie 8
Podsumowanie – krótka dyskusja na temat: jaki obraz obozu Auschwitz wy∏ania si´ z lekcji. Porównaj go z literackim obrazem OÊwi´cimia z Opowiadaƒ Tadeusza Borowskiego i Medalionów Zofii Na∏kowskiej.
Praca domowa
Napisz reporta˝ z wycieczki do Muzeum Auschwitz.
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przyk∏adowe tematy esejów

PRZYK¸ADOWE TEMATY ESEJÓW
dla uczniów szko∏y ponadgimnazjalnej
1. „Zostanie po nas z∏om ˝elazny i g∏uchy drwiàcy Êmiech pokoleƒ” (Tadeusz Borowski, PieÊƒ).
Rozwa˝ cytat w odniesieniu do Auschwitz.
2. Czego symbolem mo˝e byç Auschwitz dla wspó∏czesnego Êwiata?
3. „Ludzie ludziom zgotowali ten los” (Zofia Na∏kowska, Medaliony). Rozwa˝ cytat w odniesieniu do
Auschwitz.
4. Na podstawie zamieszczonych w pakiecie materia∏ów êród∏owych pisanych i ikonograficznych
opisz jeden dzieƒ z ˝ycia wi´ênia Auschwitz.
5. Prawa cz∏owieka a codziennoÊç w obozie Auschwitz.
6. Opisz przyczyny utworzenia obozu Auschwitz na ziemiach polskich. Napisz, jakie sà tego konsekwencje do dzisiaj.
7. Opisz na przyk∏adzie obozu Auschwitz, czym kierowali si´ Niemcy, zak∏adajàc obozy koncentracyjne i obozy zag∏ady.
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By∏y hitlerowski obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau to najwi´kszy cmentarz Êwiata, miejsce
masowej zag∏ady i wstrzàsajàcy przyk∏ad zorganizowanego ludobójstwa.
Pierwsze obozy koncentracyjne w nazistowskich Niemczech powsta∏y jeszcze przed drugà wojnà
Êwiatowà. Osadzano w nich obywateli niemieckich – wi´êniów politycznych, przeciwników re˝imu
oraz osoby uznane z ró˝nych powodów za szkodliwe dla Trzeciej Rzeszy, które w∏adze hitlerowskie
chcia∏y odizolowaç i zniszczyç psychicznie lub fizycznie. Najbardziej znanymi obozami by∏y: Dachau,
Buchenwald, Flossenbürg, Mauthausen, Ravensbrück i Sachsenhausen.
Po wybuchu drugiej wojny Êwiatowej 1 wrzeÊnia 1939 r. ogromna cz´Êç Europy znalaz∏a si´ pod
okupacjà niemieckà. Na zaj´tych terenach wprowadzono niemieckie prawo i administracj´, zacz´∏y si´
tak˝e przeÊladowania ludnoÊci cywilnej. Szczególnie okrutne metody stosowano w okupowanej Polsce,
gdy˝ traktowano jà jako koloni´ i planowano w przysz∏oÊci ca∏kowite zasiedlenie jej przez Niemców.
Cz´Êç polskiego terytorium wcielono bezpoÊrednio do Trzeciej Rzeszy, na pozosta∏ych ziemiach zaÊ
utworzono Generalne Gubernatorstwo zarzàdzane przez niemiecki aparat administracyjno-policyjny.
Cz´Êç ludnoÊci okupowanych krajów Niemcy uznali za rasy ni˝sze i mniej wartoÊciowe, w zwiàzku z tym skazane na szybkà zag∏ad´ – jeszcze podczas wojny – bàdê na stopniowe wyniszczenie. Najtragiczniejszy los sta∏ si´ udzia∏em europejskich ˚ydów. Zgodnie z hitlerowskim planem mieli oni byç
ca∏kowicie wymordowani.
Wraz z wybuchem wojny zmieni∏y si´ funkcje niemieckich obozów koncentracyjnych. Sta∏y si´ one
miejscem terroru i zag∏ady, a jednoczeÊnie êród∏em niewolniczej si∏y roboczej. Niezale˝nie od dotychczas istniejàcych obozów powsta∏a – g∏ównie na terenach okupowanych – sieç nowych, o ró˝nym charakterze i przeznaczeniu (obozy natychmiastowej zag∏ady ˚ydów, koncentracyjne, pracy, jenieckie
i inne). Najwi´kszy z nich to obóz Auschwitz. By∏ on obozem koncentracyjnym dla wi´êniów ró˝nych
narodowoÊci, miejscem zag∏ady ˚ydów, którzy stanowili oko∏o 90 proc. jego ofiar, i eksterminacji
Cyganów, dostarcza∏ taniej, niewolniczej si∏y roboczej. Wykonano w nim tysiàce egzekucji.
Poczàtkowo obóz mieÊci∏ si´ w opustosza∏ych budynkach przedwojennych koszar. Znajdowa∏y si´
one na przedmieÊciach niedu˝ego miasta OÊwi´cim, które w 1939 r. zosta∏o wcielone do Trzeciej
Rzeszy i otrzyma∏o niemieckà nazw´ Auschwitz. Tak te˝ nazwano obóz okreÊlany w nomenklaturze
SS jako Konzentrationslager (KL) Auschwitz. Zosta∏ on za∏o˝ony w 1940 r. dla obywateli polskich.
Kierowano do niego g∏ównie osoby uznane przez hitlerowskie w∏adze okupacyjne za niebezpieczne
i niepo˝àdane. Byli to przede wszystkim przedstawiciele polskiej inteligencji, cz∏onkowie ruchu oporu
oraz przywódcy ˝ycia politycznego, kulturalnego i spo∏ecznego, czyli osoby majàce wp∏yw na wychowanie spo∏eczeƒstwa i kszta∏towanie jego postaw. Do obozu kierowano tak˝e ch∏opów z wysiedlanej
przez hitlerowców Zamojszczyzny, ludzi przypadkowo aresztowanych w trakcie ∏apanek ulicznych,
a tak˝e ludnoÊç cywilnà z powstaƒczej Warszawy.
Niezale˝nie od póêniejszego zró˝nicowania sk∏adu narodowoÊciowego wi´êniów oraz rozszerzenia
funkcji obozu Polacy wysy∏ani byli do KL Auschwitz niemal do koƒca jego istnienia. Pierwszy polski
transport przyby∏ 14 czerwca 1940 r. (728 osób z Tarnowa), a ostatni w drugiej po∏owie 1944 r. SpoÊród co najmniej 140–150 tys. Polaków przywiezionych do obozu zgin´∏a ponad po∏owa; by∏a to najwi´ksza po ludnoÊci ˝ydowskiej liczba ofiar.
Z cz´Êciowo zachowanej dokumentacji obozowej mo˝na si´ dowiedzieç, ˝e Polacy byli wi´zieni
m.in. za czytanie konspiracyjnej prasy, s∏uchanie zagranicznych radiostacji, udzielanie pomocy
˚ydom, ucieczki z pracy czy te˝ demonstrowanie wrogiego stosunku do Niemców.
Od 1941 r. hitlerowcy zacz´li kierowaç do obozu obywateli innych okupowanych paƒstw. Byli
wÊród nich g∏ównie wi´êniowie polityczni: Czesi, Jugos∏owianie, Francuzi, Austriacy, Niemcy, a tak˝e
radzieccy jeƒcy wojenni i ludnoÊç cywilna z okupowanych terenów ZSRR. Przed rozpocz´ciem realizacji planu tzw. ostatecznego rozwiàzania kwestii ˝ydowskiej wysy∏ano do Auschwitz równie˝ ˝ydowskich wi´êniów politycznych. Na podstawie specjalnych rozkazów policji kierowano do obozu tak˝e
Cyganów.
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W 1941 r. w∏adze SS przystàpi∏y do powi´kszania obozu. W odleg∏ej o 3 km wsi Brzezinka (po niemiecku Birkenau) rozpocz´to budow´ drugiego obozu, nazwanego póêniej Auschwitz II-Birkenau.
Poczàtkowo na planach hitlerowskich oznaczony by∏ on jako obóz dla jeƒców wojennych. Faktycznie
osadzano tam wi´êniów cywilnych ró˝nych narodowoÊci i wybudowano wi´kszoÊç urzàdzeƒ majàcych
s∏u˝yç do masowej zag∏ady ˚ydów. W 1942 r. w odleg∏oÊci 6 km od obozu Auschwitz powsta∏ trzeci
obóz nazwany Buna, a póêniej Auschwitz III-Monowitz. Znajdowa∏ si´ on na terenie przyfabrycznym
zak∏adów Buna-Werke nale˝àcych do znanego niemieckiego koncernu chemicznego IG Farbenindustrie. Kierownictwo zak∏adów niemal od poczàtku istnienia obozu wykazywa∏o du˝e zainteresowanie
mo˝liwoÊciami wykorzystania pracy wi´êniów. Ponadto w∏adze obozowe Auschwitz utworzy∏y ponad
czterdzieÊci podobozów zlokalizowanych g∏ównie przy niemieckich zak∏adach przemys∏owych na Âlàsku, poÊrednio lub bezpoÊrednio pracujàcych na potrzeby wojenne Trzeciej Rzeszy, a tak˝e w ró˝nego
rodzaju gospodarstwach rolnych. Z pracy wi´êniów korzysta∏y równie˝ takie firmy, jak Siemens
Schucker Werke czy Hermann Göering Werke; przekazywa∏y z tego tytu∏u ogromne sumy na konto SS.
Warunki bytowania wi´êniów w KL Auschwitz dawa∏y im szans´ prze˝ycia zaledwie kilku miesi´cy. G∏ód, katastrofalne warunki sanitarne i higieniczne, brak odpowiedniej odzie˝y i lekarstw oraz
mordercza praca powodowa∏y ogromnà ÊmiertelnoÊç wi´êniów. Gin´li oni tak˝e w egzekucjach –
przez powieszenie bàdê rozstrzelanie – lub umierali wskutek ÊmiercionoÊnych zastrzyków.
Wi´kszoÊç egzekucji przez rozstrzelanie przeprowadzano na dziedziƒcu pomi´dzy blokami nr 10
i 11 w obozie Auschwitz. Znajdowa∏a si´ tam specjalna Êciana, która przesz∏a do historii obozu pod
nazwà Âciana Âmierci. Rozstrzeliwano tu przede wszystkim Polaków – cz∏onków ruchu oporu, zak∏adników, a tak˝e nieb´dàcych wi´êniami cywili skazanych za dzia∏alnoÊç politycznà przez gestapowski
Policyjny Sàd Doraêny.
Szczególnà rol´ w obozowym systemie zastraszania i wyniszczania odegra∏ blok nr 11, zwany przez
wi´êniów Blokiem Âmierci. W jego podziemiach znajdowa∏y si´ specjalne cele, w których panowa∏
szczególnie ostry rygor. Spe∏nia∏y one tak˝e funkcje cel tortur i Êmierci.
W obozie skrupulatnie prowadzono statystyk´ i ewidencj´ wi´êniów. Wydawano numery, które
zast´powa∏y nazwiska – oddzielnie dla kobiet i m´˝czyzn, a tak˝e dla radzieckich jeƒców wojennych,
wi´êniów wychowawczych, Cyganów, a póêniej dla niektórych grup ˚ydów. Dla celów identyfikacyjnych poczàtkowo (do 1943 r.) fotografowano wi´êniów w trzech pozycjach, jednoczeÊnie z powodu du˝ej
ÊmiertelnoÊci i problemów z identyfikacjà zw∏ok od jesieni 1941 r. tatuowano numery na lewym przedramieniu. ¸àcznie zarejestrowano oko∏o 400 tys. wi´êniów. Ponad po∏owa z nich zgin´∏a w obozie.
Od 1942 r. do KL Auschwitz zacz´∏y przybywaç specjalnie transporty ˚ydów z ca∏ej Europy, kierowane tu przez G∏ówny Urzàd Bezpieczeƒstwa Rzeszy (RSHA) – stàd zacz´to je okreÊlaç jako transporty RSHA. Od tego momentu mo˝na mówiç tylko o danych szacunkowych, bowiem ani
w Auschwitz, ani w innych oÊrodkach masowej zag∏ady ˚ydów nie prowadzono ewidencji ofiar kierowanych wprost do komór gazowych. Niszczono ich dokumenty i zacierano Êlady zbrodni. Szacuje
si´, ˝e do obozu przywieziono ponad milion ˚ydów, zdecydowana wi´kszoÊç z nich natychmiast po
przybyciu zosta∏a zamordowana w komorach gazowych Birkenau.
Komendant obozu Rudolf Höss tak opisuje przyczyny wytypowania Auschwitz jako centrum zag∏ady ˚ydów: „W lecie 1941 r. [...] zosta∏em nagle wezwany do Reichsführera SS do Berlina bezpoÊrednio
przez jego adiutantur´. Heinrich Himmler, wbrew swemu zwyczajowi, bez asysty adiutanta oÊwiadczy∏
mi, co nast´puje: Führer zarzàdzi∏ ostateczne rozwiàzanie kwestii ˝ydowskiej. My, SS, mamy ten rozkaz wykonaç. Istniejàce na wschodzie miejsca zag∏ady nie podo∏ajà akcjom zakrojonym na wielkà skal´.
Wobec tego wyznaczy∏em na ten cel OÊwi´cim, zarówno z uwagi na jego korzystne po∏o˝enie pod
wzgl´dem komunikacyjnym, jak i dlatego, ˝e obszar ten mo˝na ∏atwo odizolowaç i zamaskowaç [...].
[...] ˚ydzi sà odwiecznymi wrogami niemieckiego narodu i muszà zostaç wyt´pieni. Wszyscy
˚ydzi, których dostaniemy w nasze r´ce, b´dà w czasie tej wojny bez wyjàtku zg∏adzeni. JeÊli teraz nie
uda si´ nam zniszczyç biologicznych si∏ ˝ydostwa, to kiedyÊ ˚ydzi zniszczà naród niemiecki”1.
20 stycznia 1942 r. na przedmieÊciach Berlina, w Wannsee, odby∏a si´ konferencja z udzia∏em wy˝1
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szych urz´dników Trzeciej Rzeszy, na której podj´to decyzje wykonawcze i ustalono liczb´ ˚ydów
przeznaczonych na zag∏ad´. By∏o to 11 mln osób.
Wi´kszoÊç ˚ydów przybywa∏a do Auschwitz nieÊwiadoma swego losu. Przyje˝d˝ali najcz´Êciej
w przekonaniu, ˝e czeka na nich nowe miejsce osiedlenia i praca. Najcz´Êciej do samego koƒca nie
zdawali sobie sprawy, ˝e zginà w komorze gazowej uduszeni owadobójczym Êrodkiem o nazwie
cyklon B. Metoda oszukiwania ofiar, maskowania, a tak˝e zacierania Êladów zbrodni doprowadzona
by∏a przez SS niemal do perfekcji. UÊmiercanie ˚ydów w komorach gazowych przeprowadzali esesmani równie˝ w innych obozach, takich jak Be∏˝ec, Sobibór czy Treblinka.
Transporty do obozu przybywa∏y z prawie ca∏ej Europy, a odleg∏oÊç pomi´dzy Auschwitz a miejscem za∏adunku dochodzi∏a do 2400 km. Kolejno kierowano tu transporty z Niemiec, S∏owacji, Francji, Polski, Holandii, Belgii, Jugos∏awii, Czech i Moraw, Norwegii, Grecji, W∏och i W´gier. Przejazd
do obozu trwa∏ nierzadko kilka dni.
Nowo przyby∏ych ˚ydów kierowano na ramp´ kolejowà, gdzie odbywa∏a si´ selekcja. Odbierano
im baga˝, segregowano go i sukcesywnie wysy∏ano do Trzeciej Rzeszy. Wykorzystywano nie tylko
mienie pomordowanych, lecz tak˝e ich w∏osy, popió∏ po spalonych cia∏ach i sztuczne z´by z metali
szlachetnych. Tych, których w trakcie selekcji uznano za zdolnych do pracy – z ka˝dego transportu
by∏o to oko∏o 25–30 proc. – kierowano do obozu, rejestrowano i poddawano tym samym rygorom, co
innych wi´êniów. Skierowanie do obozu nie oznacza∏o darowania ˝ycia, by∏o jedynie odroczeniem
wyroku Êmierci.
Na podobnych jak ˚ydzi rasistowskich zasadach – ale na mniejszà skal´ – kierowani byli do
Auschwitz Cyganie. Podstawà ich osadzenia w obozie by∏ specjalny rozkaz Himmlera z 29 stycznia
1943 r. W odnalezionych po wojnie ksi´gach ewidencyjnych obozu cygaƒskiego, wykradzionych
i zakopanych przez jednego z polskich wi´êniów, odczytaç mo˝na nazwiska 21 tys. Cyganów. Wi´kszoÊç z nich zgin´∏a w obozie.
W Auschwitz prowadzono zbrodnicze eksperymenty medyczne na wi´êniach – g∏ównie na ˚ydach
i Cyganach. Prof. dr Carl Clauberg i dr Horst Schumann wykonywali doÊwiadczenia sterylizacyjne,
których celem by∏o opracowanie metody biologicznej zag∏ady narodów uznanych za ni˝sze i niepo˝àdane w nowej, podporzàdkowanej narodowym socjalistom Europie. Dr Josef Mengele prowadzi∏ badania nad zagadnieniem bliêniactwa, a tak˝e nad fizjologià i patologià skarlenia. Zbieranie dokumentacji, fotografowanie, badania morfologiczne i antropometryczne stanowi∏y poczàtek doÊwiadczeƒ.
W obozie badano tak˝e tolerancj´ i skutecznoÊç nowych leków i preparatów. Setki wi´êniów i wi´êniarek, w tym wiele dzieci, zgin´∏o m´czeƒskà Êmiercià w trakcie tych eksperymentów, a nieliczni, którzy prze˝yli, zostali na zawsze okaleczeni.
Choç m´czeƒstwo i Êmierç by∏y w obozie dominujàce, mia∏ on te˝ i inne oblicze. Wi´êniowie starali si´ przeciwstawiç terrorowi, deprawacji i zag∏adzie. Ich dzia∏ania mia∏y na celu ratowanie cz∏owieka, walk´ o biologiczne przetrwanie i zachowanie ludzkiej godnoÊci. Dzia∏ania wi´êniów by∏y
zarówno indywidualne i spontaniczne, jak te˝ zbiorowe i zorganizowane. Te ostatnie by∏y dzie∏em
samopomocy i organizacji podziemnych.
Ze wzgl´du na to, ˝e w obozie poczàtkowo umieszczano g∏ównie Polaków, oni te˝ tworzyli
konspiracj´ obozowà w pierwszym okresie (od po∏owy 1940 r.). Jednym z nich by∏ wybitny dzia∏acz
polskiego ruchu oporu Witold Pilecki (w obozie przebywa∏ pod nazwiskiem Tomasz Serafiƒski), który
celowo da∏ si´ ujàç podczas niemieckiej ∏apanki w Warszawie, aby tà drogà dostaç si´ do obozu i utworzyç tam tajnà organizacj´. Na polskà konspiracj´ w obozie sk∏ada∏y si´ grupy wojskowe oraz partie
polityczne. Póêniej powstawa∏y tajne organizacje innych narodowoÊci: austriacko-niemiecka, czeska,
francuska, s∏owiaƒska, rosyjska i ˝ydowska. W 1943 r. utworzy∏y one z cz´Êcià polskich socjalistów
i dzia∏aczy lewicowych wspólnà mi´dzynarodowà organizacj´ pod nazwa Kampfgruppe Auschwitz
(Grupa Bojowa OÊwi´cim).
Bardzo wa˝nà formà dzia∏ania wi´êniów by∏a samopomoc kole˝eƒska. Dla nowo przyby∏ych do
obozu szczególnie wa˝ne by∏y opieka, pomoc, rada, przyjazne s∏owo czy ˝yczliwy gest ze strony wi´êniów, którzy wczeÊniej znaleêli si´ za drutami i mieli ju˝ pewne doÊwiadczenie. Postawa moralna
wi´êniów o wyjàtkowej osobowoÊci i charyzmie mia∏a ogromny wp∏yw na morale pozosta∏ych. Jed-
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nym z najbardziej znanych wydarzeƒ w obozie by∏a bohaterska Êmierç polskiego franciszkanina ksi´dza Maksymiliana Marii Kolbego. W lecie 1941 r. roku zg∏osi∏ si´ on dobrowolnie na Êmierç g∏odowà,
aby zastàpiç wybranego ju˝ wczeÊniej innego wi´ênia i uratowaç mu ˝ycie.
Samopomoc kole˝eƒska mia∏a bardzo szeroki zakres. Szczególnà opiekà otaczano s∏abych
i wycieƒczonych wi´êniów. Starano si´ dla nich o l˝ejszà prac´, mo˝liwie pod dachem, np. w kuchni,
kartoflarni czy biurach obozowych, gdzie by∏y wi´ksze szanse prze˝ycia. Z takiej szansy skorzysta∏o
wielu, a zawdzi´czali to m.in. niemieckiemu wi´êniowi Ottonowi Küselowi, który pracujàc w obozowym biurze zatrudnienia, przydziela∏ stanowiska pracy.
Miejscem, gdzie szczególnie rozwija∏a si´ akcja samopomocy, sta∏ si´ szpital obozowy. Zatrudnieni tu wi´êniowie, zw∏aszcza lekarze, czynili nadludzkie wysi∏ki, aby zmniejszyç ÊmiertelnoÊç chorych.
Medykamenty, wykradane z magazynów i apteki SS, a tak˝e przemycane z zewnàtrz, umo˝liwia∏y
w pewnym stopniu leczenie. Chorych starano si´ otoczyç atmosferà kole˝eƒstwa i serdecznoÊci. Czasem ratowano ich przed wys∏aniem do komór gazowych, fa∏szujàc dane w kartotekach chorobowych,
ukrywajàc w ró˝nych zakamarkach, przenoszàc do innego baraku czy wypisujàc ze stanu osobowego
szpitala i kierujàc do pracy.
Istotne znaczenie mia∏a pomoc ˝ywnoÊciowa. Zdarza∏o si´, ˝e wi´zieƒ rezygnowa∏ z cz´Êci swego
obozowego po˝ywienia na rzecz kolegi. Wielkiego poÊwi´cenia wymaga∏o te˝ dzielenie si´ zawartoÊcià paczek ˝ywnoÊciowych, jakie od koƒca 1942 r. tzw. wi´êniowie aryjscy mogli otrzymywaç od
rodzin. Dzielono si´ przede wszystkim z ˚ydami i jeƒcami radzieckimi, którzy paczek nie dostawali.
Najcz´Êciej jednak ˝ywnoÊç zdobywano, okradajàc i oszukujàc esesmanów. Wykradano jà z magazynów SS lub z obozowych zak∏adów przetwórczych – rzeêni, mleczarni, piekarni. Pewnà iloÊç artyku∏ów spo˝ywczych przemycano z „Kanady”, tj. magazynów z mieniem ˚ydów, którzy zaraz po przybyciu do obozu byli uÊmiercani w komorach gazowych.
Znaczna iloÊç ˝ywnoÊci i lekarstw dociera∏a z zewnàtrz, tajnymi drogami, od ludnoÊci cywilnej
i dzia∏ajàcej wokó∏ obozu polskiej konspiracji – cz∏onków Armii Krajowej, Polskiej Partii Socjalistycznej i Batalionów Ch∏opskich. Polacy nieÊli pomoc wi´êniom, mimo ˝e sami znajdowali si´ w bardzo trudnej sytuacji spowodowanej zarówno zniszczeniami wojennymi, jak i politykà gospodarczà
okupanta (cz´ste konfiskaty, kontyngenty rolne, reglamentacja ˝ywnoÊci i rygorystycznie stosowany
system kartkowy na artyku∏y spo˝ywcze). Organizowali dla wi´êniów tajne punkty do˝ywiania
w pobli˝u miejsc pracy, poza ogrodzeniem obozu. Tam te˝ dostarczali im lekarstwa oraz przejmowali
od nich listy, które wysy∏ali do rodzin.
Bardzo istotnà rol´ w ˝yciu wi´êniów odgrywa∏y równie˝ wiara w Boga i potajemne praktyki religijne. Podtrzymywa∏y na duchu, umacnia∏y zachwianà wiar´ w cz∏owieka, rodzi∏y nadziej´ przetrwania i pomaga∏y zachowaç te wszystkie wartoÊci, które naziÊci usi∏owali w cz∏owieku zniszczyç.
Wi´êniowie cz´sto szukali ratunku w ucieczkach. Ich celem by∏a nie tylko ch´ç ratowania ˝ycia, ale
tak˝e wyniesienie dokumentów Êwiadczàcych o zbrodniach SS, przekazanie prawdy o obozie i nawiàzanie kontaktów z oÊrodkami konspiracyjnymi. Ucieczki by∏y organizowane przewa˝nie z miejsc
pracy poza drutami, gdzie ∏atwiej by∏o zmyliç czujnoÊç stra˝ników. Olbrzymie znaczenie dla powodzenia tych przedsi´wzi´ç mia∏a postawa ludnoÊci miejscowej. Ju˝ w lipcu 1940 r. komendant obozu
donosi∏ w piÊmie do wy˝szego dowódcy SS i policji we Wroc∏awiu: ,,ludnoÊç miejscowa jest fanatycznie polska i – jak ustalono w drodze wywiadu – gotowa do ka˝dego wystàpienia przeciwko znienawidzonej za∏odze obozowej SS. Ka˝dy wi´zieƒ, któremu uda si´ ucieczka, mo˝e liczyç na wszelkà
pomoc, skoro tylko dotrze do pierwszej polskiej zagrody”2.
Dzi´ki postawie ludnoÊci i dzia∏ajàcej w pobli˝u obozu polskiej konspiracji uciekinierzy nie byli
zdani tylko na w∏asne si∏y i ewentualne szcz´Êcie. W wielu przypadkach to cz∏onkowie konspiracji
organizowali wi´êniom ucieczki, nast´pnie przejmowali ich, ukrywali w bezpiecznym miejscu, przerzucali w g∏àb okupowanej Polski lub kierowali do oddzia∏ów partyzanckich. W 1944 r. w okolicznych
oddzia∏ach AK walczy∏o ponad dwudziestu partyzantów – uciekinierów z KL Auschwitz.
WymyÊlano ró˝ne sposoby ucieczek. 6 lipca 1940 r. dzi´ki pomocy z zewnàtrz zbieg∏ Tadeusz
2
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Wiejowski, przebrany za robotnika cywilnego. By∏a to pierwsza udana ucieczka w historii KL
Auschwitz. 21 lipca 1944 r. uciek∏ Polak Jerzy Bielecki, przebrany w mundur SS, razem z ˚ydówkà
Cylà Cybulskà. Bielecki wstàpi∏ do partyzantki, a Cybulska ukrywa∏a si´ w Generalnym Gubernatorstwie do koƒca wojny.
Udanà ucieczk´ z KL Auschwitz II-Birkenau przeprowadzili 19 listopada 1943 r. w godzinach wieczornych Polacy Jerzy Tabeau i Roman Cieliczko. Doprowadzili oni do zwarcia w drutach ogrodzenia
i wygaszenia oÊwietlenia, nast´pnie przeci´li druty i wydostali si´ na zewnàtrz. Po ucieczce Tabeau
napisa∏ sprawozdanie dotyczàce obozu, które drogà konspiracyjnà przekazano na Zachód. Opublikowano je w Waszyngtonie w listopadzie 1944 r. po angielsku w broszurze German Extermination
Camps – Auschwitz and Birkenau (Niemieckie obozy zag∏ady – OÊwi´cim i Brzezinka). W publikacji
tej zamieszczono tak˝e sprawozdania zbieg∏ych z KL Auschwitz II-Birkenau ˚ydów s∏owackich –
Alfreda Wetzlera, Rudolfa Vrby (w obozie nosi∏ nazwisko Walter Rosenberg) i Arnosta Rosina oraz
˚yda z Polski Czes∏awa Mordowicza. Sytuacj´ w obozie opisa∏ równie˝ w swym sprawozdaniu Witold
Pilecki po ucieczce 27 kwietnia 1943 r. Przekaza∏ je nast´pnie dowództwu AK.
By∏y te˝ próby grupowych ucieczek. 10 czerwca 1942 r. wi´êniowie polscy z tzw. karnej kompanii
podj´li prób´ ucieczki podczas pracy na terenie KL Birkenau. Wskutek nieporozumienia do ucieczki
rzuci∏o si´ oko∏o pi´çdziesi´ciu wi´êniów zamiast – jak planowano – kilkuset. Tylko dla siedmiu z nich
ucieczka zakoƒczy∏a si´ pomyÊlnie. W odwecie esesmani zamordowali w komorze gazowej ponad trzystu polskich wi´êniów z karnej kompanii. Podobnà prób´ podj´∏o kilkudziesi´ciu radzieckich jeƒców
wojennych przetrzymywanych w Birkenau. 6 listopada 1942 r. pod os∏onà zmierzchu i mg∏y przedarli
si´ oni przez posterunki SS, wi´kszoÊç zosta∏a jednak zastrzelona bàdê uj´ta w trakcie poÊcigu.
Wiele wysi∏ku i ryzyka kosztowa∏o wi´êniów – g∏ównie cz∏onków konspiracji obozowej i osób z
nià wspó∏pracujàcych – udokumentowanie i ujawnienie Êwiatu zbrodni pope∏nionych w KL Auschwitz.
Dzi´ki tajnej ∏àcznoÊci przekazywali oni na zewnàtrz informacje na temat ˝ycia obozowego. By∏y to
m.in. dane o stanie liczbowym wi´êniów, ÊmiertelnoÊci w obozie, warunkach bytowych, terrorze,
zbrodniczych eksperymentach medycznych, zag∏adzie ˚ydów w komorach gazowych, paleniu zw∏ok
w piecach krematoryjnych i na wolnym powietrzu. Podawano te˝ nazwiska esesmanów odpowiedzialnych za zbrodnie. Konspiracja poza obozem przejmowa∏a od wi´êniów informacje i dokumenty,
a nast´pnie przekazywa∏a je w∏adzom podziemnym. Opierajàc si´ na tych materia∏ach oraz ustnych
i pisemnych sprawozdaniach zbieg∏ych i nielicznych zwolnionych wi´êniów, polski ruch oporu rozpowszechnia∏ wÊród spo∏eczeƒstwa prawd´ o obozie – publikowano tajne ulotki, broszury, artyku∏y
i ksià˝ki. Na podstawie informacji, jakie do rzàdu polskiego w Londynie przekazywa∏ ruch oporu,
tak˝e rozg∏oÊnie alianckie (zw∏aszcza BBC) emitowa∏y w Êwiat wiadomoÊci o KL Auschwitz.
23 wrzeÊnia 1944 r. z tajnej radiostacji w Polsce nadano do Londynu depesz´ z informacjà, ˝e w∏adze SS planujà likwidacj´ obozu oÊwi´cimskiego i wymordowanie wszystkich wi´êniów jako Êwiadków pope∏nionych tam zbrodni. èród∏em tej informacji by∏ gryps wys∏any z obozu. Rzàd polski przekaza∏ wiadomoÊç ministerstwom spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych
z proÊbà, by alianci nie dopuÊcili do zbrodni. Rzàdy Wielkiej Brytanii i USA we wspólnej deklaracji
(wyemitowanej 10 paêdziernika 1944 r. przez radia obu paƒstw) poda∏y do publicznej wiadomoÊci
plany SS, ostrzegajàc jednoczeÊnie, ˝e sprawców zbrodni spotka zas∏u˝ona kara.
Akcja aliantów okaza∏a si´ skuteczna. W∏adze SS odstàpi∏y od planów wymordowania wszystkich
wi´êniów. Nie zrezygnowa∏y jednak z likwidacji kilkusetosobowej grupy tych, którzy najwi´cej wiedzieli o zbrodniczych poczynaniach. Byli to ˚ydzi z Sonderkommando zatrudnieni w krematoriach.
7 paêdziernika 1944 r. przeznaczeni na Êmierç ˚ydzi wzniecili bunt w KL Auschwitz II-Birkenau.
Zniszczyli jedno krematorium, zabili trzech esesmanów i kilkunastu ranili. Niektórym wi´êniom uda∏o
si´ przeciàç ogrodzenie i wydostaç z obozu, ale zostali zamordowani podczas poÊcigu. Ogó∏em
w walce zgin´∏o 250 wi´êniów, wÊród nich przywódcy i organizatorzy buntu, m.in. Zalmen Gradowski
i Josef Deresiƒski. Ofiar by∏o jednak wi´cej, bowiem esesmani w odwecie rozstrzelali dwustu wi´êniów z Sonderkommando. Stracono równie˝ w publicznej egzekucji ˚ydówki, które pracujàc w zak∏adach zbrojeniowych, wykrad∏y materia∏ wybuchowy i dostarczy∏y go cz∏onkom Sonderkommando.
^
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wprowadzenie

By∏o to jedyne wystàpienie zbrojne wi´êniów w KL Auschwitz. Do przygotowywanego od 1942 r.
powszechnego powstania w obozie nigdy nie dosz∏o.
***
27 stycznia 1945 r. obóz zosta∏ zaj´ty przez jednostki Armii Czerwonej. Wyzwolenia doczeka∏o
oko∏o 7 tys. wi´êniów, g∏ównie chorych i wycieƒczonych fizycznie. WczeÊniej oko∏o 60 tys. wi´êniów
ewakuowano do obozów w Trzeciej Rzeszy. Wi´kszoÊç z nich zgin´∏a podczas ewakuacji lub w okresie póêniejszym w obozach w g∏´bi Niemiec.
Teresa i Henryk Âwieboccy
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Akcja specjalna (selekcja) – s∏owami tymi okreÊlano wybieranie na Êmierç w komorach gazowych
zarówno deportowanych do obozu ˚ydów, których lekarze SS uznali za niezdolnych do pracy, jak te˝
chorych wi´êniów przebywajàcych w szpitalach obozowych. Selekcje w szpitalach obejmowa∏y
poczàtkowo wszystkich wi´êniów, od lata 1943 r. jedynie ˚ydów. Zdarza∏o si´ równie˝, ˝e w∏adze SS
przeprowadza∏y selekcje w trakcie tzw. apeli generalnych, w których uczestniczyli wszyscy wi´êniowie w obozie.
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S¸OWNIK POJ¢å

Blokowy, Blockkälteste – wi´zieƒ funkcyjny w obozie odpowiedzialny za porzàdek i dyscyplin´
w podleg∏ym mu bloku. Mia∏ on do pomocy pisarza (Schreiber) prowadzàcego ewidencj´ wi´êniów
oraz tzw. sztubowych (Stubendienst), czyli starszych sali czuwajàcych nad ∏adem i porzàdkiem.
Buna-Werke – niemiecka fabryka produkujàca kauczuk syntetyczny. W styczniu 1941 r. zarzàd niemieckiego koncernu chemicznego IG Farbenindustrie podjà∏ decyzj´ o budowie w pobli˝u OÊwi´cimia
(mi´dzy wsiami Dwory i Monowice) olbrzymiej fabryki kauczuku i paliw p∏ynnych (Buna-Werke). Na
mocy umowy zawartej z komendanturà KL Auschwitz do prac budowlanych skierowano kilka tysi´cy
wi´êniów. W paêdzierniku 1942 r. przeniesiono ich do nowego obozu zlokalizowanego bezpoÊrednio
przy ogrodzeniu fabryki (póêniejszy KL Auschwitz III-Monowitz). Wobec ˝àdaƒ dyrekcji, by dostarczano do pracy wy∏àcznie „zdrowych i silnych wi´êniów”, w∏adze SS przeprowadza∏y w obozie liczne selekcje – chorych i wycieƒczonych wysy∏a∏y do komór gazowych Birkenau. Latem 1944 r.
w fabryce zatrudniano ponad 10 tys. wi´êniów i oko∏o 20 tys. robotników przymusowych z ca∏ej okupowanej przez Niemcy Europy oraz z Afryki Pó∏nocnej.
Eksterminacja – masowa zag∏ada, ludobójstwo.
Generalne Gubernatorstwo, Generalgouvernement (GG) – twór administracyjny utworzony na
mocy dekretu Adolfa Hitlera z 12 paêdziernika 1939 r. z cz´Êci ziem polskich, niew∏àczonych bezpoÊrednio do Trzeciej Rzeszy. Obejmowa∏o poczàtkowo cztery okr´gi administracyjne (dystrykty): krakowski, warszawski, radomski i lubelski, od 1 sierpnia 1941 r. tak˝e dystrykt galicyjski ze stolicà we
Lwowie. Siedzibà w∏adz GG by∏ Kraków, gdzie (na Wawelu) rezydowa∏ generalny gubernator Hans
Frank. Sformowany przez niego „rzàd” sk∏ada∏ si´ wy∏àcznie z urz´dników niemieckich.
Gestapo, Geheime Staatspolizei – tajna policja polityczna Trzeciej Rzeszy utworzona w 1933 r., od
1939 r. podlega∏a G∏ównemu Urz´dowi Bezpieczeƒstwa Rzeszy (RSHA). Naczelnym zadaniem gestapo by∏o ugruntowanie re˝imu hitlerowskiego i zwalczanie opozycji przez kierowanie podejrzanych
w r´ce wymiaru sprawiedliwoÊci lub (cz´Êciej) do obozów koncentracyjnych. Oficerowie gestapo
oddelegowani do Wydzia∏ów Politycznych tych˝e obozów byli jednoczeÊnie funkcjonariuszami policji
jak i cz∏onkami SS. Od 1934 r. istnia∏ w gestapo referat ds. ˝ydowskich. Kierujàcy nim Adolf
Eichmann by∏ w znacznej mierze odpowiedzialny za realizacj´ planu tzw. ostatecznego rozwiàzania
kwestii ˝ydowskiej.
G∏ówny Urzàd Bezpieczeƒstwa Rzeszy, Reichsicherheitshauptamt (RSHA) – utworzony w 1939 r.,
skupia∏ wszystkie hitlerowskie agendy policyjne. Kierowaniem wi´êniów do obozów zajmowa∏y si´
wydzia∏y: IV (Gestapo) i V (Kriminalpolizei – Kripo). Od 26 marca 1942 r. przybywa∏y do KL
Auschwitz masowe transporty ˚ydów organizowane przez referat do spraw ˝ydowskich RSHA, którym kierowa∏ Adolf Eichmann. Wi´kszoÊç tych transportów by∏a poddawana selekcji bezpoÊrednio po
przyjeêdzie na ramp´ kolejowà, a wi´êniów ewidencjonowano w sposób uproszczony, jako przeznaczonych – pr´dzej czy póêniej – na zag∏ad´.
Holocaust – s∏owem tym (z greckiego: ofiara ca∏opalna sk∏adana w Êwiàtyni) okreÊla si´ zbrodnie
pope∏nione na ˚ydach podczas drugiej wojny Êwiatowej; niekiedy te˝ stosowany jest termin hebrajski
– Shoa.
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Kapo – wi´zieƒ w obozie nadzorujàcy prac´ komanda. Du˝e liczebnie komanda nadzorowali oberkapowie, majàcy do dyspozycji unterkapów.
Komando, Kommando – grupa wi´êniów skierowana do wykonywania okreÊlonej pracy pod nadzorem kapo. Zdarza∏y si´ zarówno niewielkie, kilkuosobowe komanda, jak i bardzo du˝e, liczàce do kilkuset lub wi´cej wi´êniów.
Muzu∏manin – wi´zieƒ, który w wyniku g∏odu i ogólnego wycieƒczenia organizmu zatraca∏ zdolnoÊç
myÊlenia o czymkolwiek innym poza zdobyciem po˝ywienia. Wi´êniowie ci w pierwszym rz´dzie
padali ofiarà selekcji do komór gazowych.
Numery – w niemieckich obozach koncentracyjnych wi´êniowie oznaczani byli numerami, którymi
cz´sto zast´powano ich nazwiska. W KL Auschwitz istnia∏y odr´bne serie numerowe dla m´˝czyzn
i kobiet, wi´êniów wychowawczych i Cyganów. Do wiosny 1944 r. tak˝e przybywajàcych w masowych transportach RSHA ˚ydów oznaczano numerami z serii ogólnych (m´skiej i kobiecej). Od maja
1944 r. wprowadzono odr´bne serie numerowe dla ˚ydów (oddzielnie dla kobiet i m´˝czyzn) przywo˝onych w transportach RSHA – poprzedzone by∏y one literami A i B. Natomiast nieliczni ˚ydzi kierowani do Auschwitz w transportach np. z innych obozów koncentracyjnych nadal otrzymywali numery z serii ogólnych.
Obozy koncentracyjne, Konzentrationslager – tworzone by∏y przez nazistów od chwili przej´cia
w∏adzy w Niemczech w 1933 r. Po reorganizacji w drugiej po∏owie lat trzydziestych pozosta∏o ich pi´ç:
Dachau, Buchenwald, Sachsenhausen, Mauthausen i Ravensbrück. Osadzano w nich przeciwników
politycznych, ˚ydów oraz osoby z ró˝nych wzgl´dów „niepo˝àdane” (Êwiadków Jehowy, homoseksualistów, prostytutki itp.). Niektórzy wi´êniowie trafiali do nich na mocy wyroków sàdów, wi´kszoÊç
jedynie na podstawie decyzji organów policyjnych. Choç teoretycznie celem obozów koncentracyjnych by∏a „reedukacja” wi´êniów i „przywracanie ich spo∏eczeƒstwu”, to w praktyce s∏u˝y∏y fizycznemu likwidowaniu osób mogàcych stanowiç zagro˝enie dla re˝imu. Po wybuchu drugiej wojny Êwiatowej ÊmiertelnoÊç w obozach (g∏ównie na skutek g∏odu i chorób) gwa∏townie wzros∏a, zwi´kszy∏a si´
tak˝e liczba obozów i ich rozmiary. W po∏owie 1944 r. w najwi´kszym z nich – KL Auschwitz – przebywa∏o oko∏o 140 tys. wi´êniów. Na ziemiach polskich (w powojennych granicach) utworzono ponadto obozy koncentracyjne w Lublinie (Majdanek), P∏aszowie (przedmieÊcie Krakowa), Sztutowie (KL
Stutthof ko∏o Gdaƒska) i Rogoênicy (KL Gross Rosen ko∏o Wa∏brzycha). W KL Auschwitz i KL
Lublin istnia∏y komory gazowe s∏u˝àce do masowego zabijania ludzi – obozy te pe∏ni∏y funkcj´ zarówno typowego obozu koncentracyjnego, jak i obozu zag∏ady.
Obozy zag∏ady, Vernichtungslager – nazwa ta nigdy nie by∏a oficjalnie u˝ywana w nazistowskim
nazewnictwie. Obozami zag∏ady okreÊlano miejsca ogrodzone i zamaskowane, w których istnia∏y
komory gazowe oraz prowizoryczne (stosy, do∏y spaleniskowe) lub sta∏e (krematoria) instalacje do
spopielania zw∏ok. Na terenach okupowanej Polski istnia∏y cztery takie obozy: Che∏mno nad Nerem
(Kulmhof) – na ziemiach w∏àczonych do Trzeciej Rzeszy, Treblinka w rejonie Ma∏kini, Be∏˝ec
i Sobibór na Lubelszczyênie – w Generalnym Gubernatorstwie. Ogromnà wi´kszoÊç ofiar tych obozów
stanowili ˚ydzi.
Pasiak – rodzaj uniformu noszonego przez wi´êniów w hitlerowskich obozach koncentracyjnych,
wytwarzanego z drelichowej tkaniny w szaro-niebieskie pasy. M´˝czyêni otrzymywali bluzy, spodnie
oraz czapki, kobiety sukienki. Zimà wydawano wi´êniom „p∏aszcze” wykonane z podobnego, nieco
tylko grubszego materia∏u.
Plan ostatecznego rozwiàzania kwestii ˝ydowskiej – w ten sposób nazistowscy przywódcy okreÊlali plan zg∏adzenia wszystkich ˚ydów europejskich. W czasie konferencji w Wannsee 20 stycznia 1942 r.
przybra∏ on ostateczny kszta∏t – okreÊlono wówczas zasady wspó∏dzia∏ania policji i SS oraz organów
administracji paƒstwowej przy realizacji dzia∏aƒ majàcych na celu schwytanie, skoncentrowanie oraz
przetransportowanie ˚ydów do obozów zag∏ady. Zamierzano zg∏adziç co najmniej 11 mln osób –
kobiet, m´˝czyzn i dzieci. Ostatecznie – jak si´ ocenia – w trakcie dzia∏aƒ wojennych zgin´∏o 5–6 mln
˚ydów.
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Sonderkommando (z niemieckiego: specjalna grupa robocza) – stanowili je niemal wy∏àcznie ˚ydzi
zatrudniani w krematoriach i komorach gazowych, przy transporcie i spalaniu zw∏ok, obcinaniu w∏osów ofiarom i usuwaniu im z∏otych z´bów (poczàtkowo okreÊlani byli w dokumentach jako Heizer –
palacze). Latem 1944 r. Sonderkommando w KL Auschwitz liczy∏o prawie 900 osób. Jako bezpoÊredni Êwiadkowie zag∏ady jego cz∏onkowie byli ÊciÊle izolowani i poddawani surowej dyscyplinie; co
najmniej kilkakrotnie esesmani przeprowadzali egzekucje du˝ych grup wi´êniów z Sonderkommando.
7 paêdziernika 1944 r. wobec gro˝àcej im Êmierci wi´êniowie Sonderkommando wszcz´li bunt. W jego
rezultacie esesmani zabili w trakcie poÊcigu lub rozstrzelali oko∏o 450 wi´êniów, zgin´∏o te˝ trzech
esesmanów. W styczniu 1945 r. pozostali przy ˝yciu cz∏onkowie komanda zostali ewakuowani (nie
zg∏adzono ich zapewne z powodu panujàcego wówczas chaosu i zamieszania), co najmniej kilkudziesi´ciu z nich doczeka∏o wyzwolenia.
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Rewir, Revier, Häftlingskrankenbau – szpital obozowy.

Sztafety Ochronne, Schutzstaffeln (SS) – utworzone w marcu 1923 r. jako elitarna bojówka SA
(Sturmabteilungen, Oddzia∏y Szturmowe) majàca zapewniç ochron´ wieców partyjnych. 6 stycznia
1929 r. dowódcà SS zosta∏ Reichsführer Heinrich Himmler. Wprowadzi∏ on kryteria „rasowe” przy
wst´powaniu w szeregi tej organizacji oraz zasad´ bezwzgl´dnego pos∏uszeƒstwa wobec prze∏o˝onych
(Führerprinzip). Od 1934 r. SS zacz´∏y stopniowo przejmowaç nadzór nad obozami koncentracyjnymi,
policjà oraz przez tworzenie tzw. oddzia∏ów dyspozycyjnych SS (póêniejsza Waffen SS) zacz´∏y konkurowaç z Wehrmachtem. SpoÊród cz∏onków SS rekrutowano wartowników w obozach koncentracyjnych (Totenkopfverbände) oraz kadr´ kierowniczà (Einsatzkommandos). Rozrastajàca si´ Waffen SS
w czerwcu 1941 r. liczy∏a 165 tys., a w kwietniu 1945 r. a˝ 800 tys. ˝o∏nierzy. Po wojnie Mi´dzynarodowy Trybuna∏ Wojskowy w Norymberdze uzna∏ SS za organizacj´ przest´pczà.
Stopnie s∏u˝bowe w SS:
SS-Mann, SS-Schütze
SS-Sturmmann
SS-Rottenführer
SS-Unterscharführer
SS-Oberscharführer
SS-Hauptscharführer
SS-Stabsscharführer
SS-Untersturmführer
SS-Obersturmführer
SS-Hauptsturmführer
SS-Sturmbannführer
SS-Obersturmbannführer
SS-Standartenführer
SS-Oberführer
SS-Brigadeführer
SS-Gruppenführer
SS-Obergruppenführer
Reichsführer

– szeregowiec
– starszy szeregowiec
– kapral
– plutonowy
– sier˝ant
– starszy sier˝ant
– sier˝ant sztabowy
– podporucznik
– porucznik
– kapitan
– major
– podpu∏kownik
– pu∏kownik
– brak polskiego odpowiednika
– genera∏ brygady
– genera∏ dywizji
– genera∏ broni
– naczelny dowódca SS

Trójkàty, winkle – skrawki materia∏u naszywane na pasiaki. Ich kolory oznacza∏y przyczyn´ uwi´zienia, np. czerwony – wi´zieƒ polityczny, czarny – aspo∏eczny, zielony – kryminalista.
Trzecia Rzesza – nazwa paƒstwa hitlerowskiego u˝ywana w latach 1933–1945 nawiàzujàca do
poprzednich okresów jednoÊci i pot´gi Niemiec. Trzecia Rzesza obejmowa∏a Niemcy w granicach
z 1937 r. oraz nabytki terytorialne z lat 1938–1940: Alzacj´ i Lotaryngi´, Austri´, Protektorat Czech
i Moraw oraz ziemie polskie niewchodzàce w sk∏ad Generalnego Gubernatorstwa.
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Wi´êniowie wychowawczy, Erziehungshäftlinge – odr´bna kategoria wi´êniów osadzanych w tzw.
obozach pracy wychowawczej (Arbeiterziehungslager). Organizacj´ tych obozów ostatecznie unormowano zarzàdzeniem Heinricha Himmlera z 28 maja 1941 r. By∏y one przeznaczone dla robotników
„odmawiajàcych pracy lub osobników leniwych, których zachowanie równa si´ sabotowaniu pracy”.
Celem pobytu w obozie teoretycznie mia∏a byç reedukacja przez intensywnà prac´. Czas uwi´zienia
nie móg∏ przekraczaç 56 dni, praktycznie niektórzy wi´êniowie przebywali w obozie nawet po kilka
miesi´cy. Z powodu braku takiego obozu na Górnym Âlàsku wi´êniowie wychowawczy z tego terenu
byli zast´pczo kierowani do KL Auschwitz. Pierwsi przybyli tu 16 lipca 1941 r. Na prze∏omie 1942
i 1943 r. zostali przeniesieni do obozu Buna (Auschwitz III-Monowitz), gdzie przebywali w szeÊciu
odizolowanych barakach. Od stycznia 1943 r. w obozie kobiecym w Birkenau istnia∏ wydzielony barak
dla wi´êniarek wychowawczych. Ogó∏em do KL Auschwitz skierowano 9200 wi´êniów (zmar∏o
w czasie odbywania kary 1400) oraz 1800 wi´êniarek wychowawczych (co najmniej kilkadziesiàt
zmar∏o).

EICHMANN ADOLF (1906–1962) – SS-Sturmbannführer, od 1934 r.
w austriackiej NSDAP; w 1936 r. wyjecha∏ do Berlina i rozpoczà∏ prac´
w S∏u˝bie Bezpieczeƒstwa (SD). Po zaj´ciu Austrii jako tzw. specjalista do
spraw ˝ydowskich zosta∏ skierowany do Wiednia, gdzie da∏ si´ poznaç jako
nadzwyczaj gorliwy i sprawny organizator akcji przeciwko ˚ydom. Po
utworzeniu w gestapo referatu do spraw ˝ydowskich zosta∏ jego kierownikiem, by∏ w znacznej mierze odpowiedzialny za realizacj´ planu tzw.
ostatecznego rozwiàzania kwestii ˝ydowskiej. Zajmowa∏ si´ organizacjà
masowych transportów ˚ydów do obozów zag∏ady, odegra∏ du˝à rol´
w przygotowaniach do konferencji w Wannsee (styczeƒ 1942 r.) i deportacji
do KL Auschwitz w´gierskich ˚ydów. Po kapitulacji Niemiec zbieg∏
do Argentyny. W 1960 r. zosta∏ porwany przez agentów wywiadu izraelskiego i przewieziony do Jerozolimy. Po g∏oÊnym procesie, w grudniu 1961 r. zosta∏ skazany na Êmierç i niebawem stracony.
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GALI¡SKI EDWARD (1923–1944) – aresztowany wiosnà 1940 r.
w Jaros∏awiu razem z grupà uczniów szkó∏ Êrednich w ramach akcji „AB”
i skierowany do KL Auschwitz w pierwszym transporcie wi´êniów politycznych 14 czerwca 1940 r. Pracowa∏ w ró˝nych komandach, nast´pnie
w obozowej Êlusarni. Dzi´ki przychylnoÊci swojego Kommandoführera
Edwarda Lubuscha zdoby∏ broƒ i mundur esesmaƒski. Zakochany w Mali
Zimetbaum postanowi∏ razem z nià zbiec z obozu i zrezygnowa∏
z udzia∏u w ucieczce organizowanej przez kolegów z komanda. Po pokonaniu linii posterunków SS Galiƒski i Zimetbaum postanowili przedostaç
si´ na S∏owacj´, zostali jednak aresztowani przez patrol stra˝y granicznej,
przewiezieni z powrotem do Auschwitz i umieszczeni w celach bloku nr 11.
Galiƒski pomimo d∏ugotrwa∏ego Êledztwa i tortur nie zdradzi∏ osób, które pomog∏y mu w ucieczce.
Zosta∏ powieszony podczas apelu w obozie m´skim w Brzezince.

HANDELSMAN JANKIEL (1908–1944) – urodzony w polskiej rodzinie
˝ydowskiej. W marcu 1943 r. zosta∏ przywieziony do KL Auschwitz
z Francji. Jeden z przywódców buntu Sonderkommando w paêdzierniku
1944 r. Po st∏umieniu buntu przez SS 14 paêdziernika 1944 r. osadzony
zosta∏ w celi bloku nr 11, gdzie prawdopodobnie zginà∏.
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HIMMLER HEINRICH (1900–1945) – w 1922 r. wstàpi∏ do NSDAP,
a trzy lata póêniej do SS. W 1934 r. zosta∏ szefem gestapo, w 1936 r. otrzyma∏ tytu∏ Reichsführera SS i szefa niemieckiej policji. Zasi´g jego w∏adzy
stopniowo poszerza∏ si´; Himmler w kolejnych latach zosta∏ m.in. ministrem spraw wewn´trznych (1943), dowódcà Armii Zapasowej (1944) i dowódcà dwóch grup armii walczàcych na froncie zachodnim i na Pomorzu
(1944–1945). Zwolennik teorii rasowych i fanatyczny antysemita, przyczyni∏ si´ w ogromnej mierze do realizacji planu tzw. ostatecznego rozwiàzania kwestii ˝ydowskiej. W kwietniu 1945 r., w momencie kl´ski Trzeciej
Rzeszy, podjà∏ próby porozumienia si´ z aliantami zachodnimi, za co zosta∏
pozbawiony przez Hitlera wszystkich stanowisk. Kiedy okaza∏o si´, ˝e w∏adze brytyjskie nie chcà traktowaç go jako partnera, lecz jako zbrodniarza wojennego, pope∏ni∏ samobójstwo.

HÖSS RUDOLF (1900–1947) – SS-Obersturmbannführer, organizator
i pierwszy komendant KL Auschwitz. Od 1933 r. w SS, rozpoczà∏ s∏u˝b´
w KL Dachau w grudniu 1934 r., poczàtkowo jako wartownik, póêniej jako
kierownik bloku (Blockführer) i podoficer raportowy (Rapportführer).
W sierpniu 1938 r. przeniesiony zosta∏ do KL Sachsenhausen, gdzie rok
póêniej otrzyma∏ awans na stanowisko kierownika obozu (szefa Wydzia∏u
III obejmujàcego kierownictwo obozu – Schutzhaftlagerführung). W kwietniu 1940 r. mianowany komendantem nowo powsta∏ego obozu Auschwitz,
pozosta∏ na tym stanowisku a˝ do listopada 1943 r. Mia∏ ogromny wp∏yw
na funkcjonowanie obozu i procedury traktowania wi´êniów. Za czasów
jego komendantury powa˝nie rozbudowano obóz oÊwi´cimski, wzniesiono
obozy w Brzezince (Birkenau) i Monowicach oraz wiele podobozów, zbudowano wszystkie istniejàce
w KL Auschwitz krematoria i rozpocz´to na szerokà skal´ zag∏ad´ ˚ydów w komorach gazowych.
Nast´pnie przeniesiony na kierownicze stanowisko w G∏ównym Urz´dzie Administracyjno-Gospodarczym SS, w maju 1944 r. powróci∏ na trzy miesiàce do OÊwi´cimia, gdzie jako komendant (Standortälteste) garnizonu SS nadzorowa∏ zag∏ad´ ˚ydów z W´gier. Po wojnie aresztowany przez Brytyjczyków, zeznawa∏ na procesie w Norymberdze, nast´pnie w ramach ekstradycji skierowany zosta∏ do
Polski. Z∏o˝y∏ tu zaskakujàco szczere i obszerne wyjaÊnienia, w polskim wi´zieniu napisa∏ te˝ autobiografi´. 2 kwietnia 1947 r. skazany zosta∏ na kar´ Êmierci, a nast´pnie stracony na terenie by∏ego obozu.
KOLBE RAJMUND, imi´ zakonne Maksymilian Maria (1894–1941) – franciszkanin. W 1917 r. utworzy∏ w Rzymie Rycerstwo Niepokalanej – stowarzyszenie osób zakonnych i Êwieckich zajmujàcych si´ apostolstwem.
W 1927 r. powo∏a∏ w Teresinie pod Warszawà nowy oÊrodek maryjny oraz
Ma∏e Seminarium Misyjne, któremu nada∏ nazw´ Niepokalanów. Za∏o˝yciel i redaktor kilku pism, m.in. „Rycerza Niepokalanej” i „Ma∏ego Dziennika”. W latach 1931–1935 misjonarz w Japonii, organizator klasztoru
franciszkanów w Nagasaki i wydawca pism katolickich w j´zyku japoƒskim. 17 lutego 1941 r. aresztowany i wi´ziony na Pawiaku. Do KL
Auschwitz przywieziono go 29 maja 1941 r., przy rejestracji otrzyma∏
numer 16 670. Dobrowolnie zg∏osi∏ si´ na Êmierç zamiast wspó∏wi´ênia,
Franciszka Gajowniczka, jednego z dziesi´ciu skazanych w ramach represji za ucieczk´ wi´ênia. Osadzony w bunkrze bloku nr 11, zmar∏ 14 sierpnia 1941 r. dobity zastrzykiem fenolu. W 1982 r. kanonizowany.
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KÜSSEL OTTO (1909–1985) – niemiecki wi´zieƒ kryminalny przywieziony
do KL Auschwitz w maju 1940 r. W obozie otrzyma∏ numer 2 i stanowisko
kapo biura kierujàcego wi´êniów do pracy w poszczególnych komandach.
Stara∏ si´ pomagaç polskim wi´êniom politycznym i cieszy∏ si´ ich ogromnym szacunkiem. W obozie nauczy∏ si´ mówiç po polsku. W grudniu 1942 r.
zbieg∏ z KL Auschwitz wraz z trzema Polakami, po czym ukrywa∏ si´ przez
10 miesi´cy w Warszawie. Aresztowany i ponownie przywieziony do
obozu, by∏ torturowany, lecz nikogo nie wyda∏. Wywieziony w karnym
transporcie do KL Neuengamme, wyzwolony zosta∏ przez Amerykanów
23 kwietnia 1945 r.

LANGBEIN HERMANN (1812–1995) – cz∏onek Komunistycznej Partii Austrii
(KPÖ), aresztowany w 1938 r. przez gestapo. Po zwolnieniu wyjecha∏ do
Hiszpanii, gdzie walczy∏ w Brygadach Mi´dzynarodowych. Internowany
we Francji, zosta∏ nast´pnie wydany Niemcom przez w∏adze w Vichy i osadzony w KL Dachau. 20 sierpnia 1942 r. przewieziony zosta∏ do KL
Auschwitz, gdzie objà∏ funkcj´ pisarza w biurze lekarza garnizonu SS
dr. Eduarda Wirthsa. Dzia∏a∏ w obozowym ruchu oporu, by∏ jednym z za∏o˝ycieli mi´dzynarodowej Grupy Bojowej OÊwi´cim (Kampfgruppe
Auschwitz). Po wojnie nadal dzia∏a∏ w KPÖ, by∏ te˝ sekretarzem generalnym Mi´dzynarodowego Komitetu OÊwi´cimskiego. W 1956 r. protestowa∏ przeciwko interwencji wojsk radzieckich na W´grzech, za co zosta∏ usuni´ty z partii i MKO.
Otrzyma∏ liczne odznaczenia, w tym medal „Sprawiedliwy wÊród Narodów Âwiata”.

MENGELE JOSEF (1911–1979) – SS-Hauptsturmführer, przed drugà wojnà
Êwiatowà studiowa∏ filozofi´ i medycyn´. Uzyska∏ tytu∏ doktora. Zosta∏
asystentem prof. Otmara von Verschauera z Instytutu Biologii Dziedziczenia i Higieny Rasy we Frankfurcie. Po wybuchu wojny zg∏osi∏ si´ do Waffen SS. S∏u˝y∏ poczàtkowo w medycznym batalionie rezerwowym SS,
w 1942 r. uczestniczy∏ w walkach na froncie wschodnim. Latem tego roku
zosta∏ ci´˝ko ranny i uznany za niezdolnego do s∏u˝by liniowej. Chcàc kontynuowaç badania naukowe poprosi∏ o przeniesienie do jednego z obozów
koncentracyjnych. W maju 1943 r. zosta∏ skierowany do KL Auschwitz,
poczàtkowo do tzw. obozu familijnego dla Cyganów, pe∏ni∏ te˝ s∏u˝b´
w szpitalach i ambulatoriach w pozosta∏ych sektorach obozu Birkenau.
Uczestniczy∏ w selekcjach transportów ˚ydów. W obozie prowadzi∏ eksperymenty medyczne dotyczàce dziedzicznoÊci, wykorzystujàc bliêni´ta ˝ydowskie i cygaƒskie. Interesowa∏y go te˝ przypadki skarlenia, osoby o ró˝nym zabarwieniu t´czówek, choroby b´dàce wynikiem
niedo˝ywienia i awitaminozy (tzw. rak wodny, czyli noma). W styczniu 1945 r. wyjecha∏
z OÊwi´cimia, zabierajàc ze sobà wyniki badaƒ. Ukrywa∏ si´ w Ameryce Po∏udniowej, gdzie zmar∏.
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PALITZSCH GERHARD (1913–1944?) – od 1933 r. w NSDAP i SS, rok póêniej rozpoczà∏ s∏u˝b´ w obozach koncentracyjnych jako wartownik, nast´pnie jako kierownik bloku (Blockführer) w KL Sachsenhausen. Do KL
Auschwitz przyby∏ 20 kwietnia 1940 r. z pierwszà grupà niemieckich wi´êniów kryminalnych, awansowa∏ na stanowisko Rapportführera. Odpowiedzialny za masowe egzekucje wi´êniów pod Âcianà Âmierci przy bloku
nr 11, sam te˝ rozstrzeliwa∏ skazaƒców. W 1942 r. zosta∏ Rapportführerem
w obozie m´skim w Birkenau, a nast´pnie kierownikiem obozu cygaƒskiego. Posàdzony o kontakty seksualne z wi´êniarkà ˝ydowskà zosta∏ aresztowany; wskutek interwencji komendanta Hössa zwolniono go jednak i przeniesiono na stanowisko Lagerführera podobozu KL Auschwitz w Brnie.
Ponownie aresztowany, stanà∏ przed sàdem SS i zosta∏ osadzony w wi´zieniu w Gdaƒsku. Wedle niepotwierdzonych informacji znalaz∏ si´ w karnym oddziale SS i zginà∏ w walkach na W´grzech 7 grudnia 1944 r.

PILECKI WITOLD (1901–1948) – oficer WP; ju˝ w listopadzie 1939 r. by∏
jednym z za∏o˝ycieli konspiracyjnej Tajnej Armii Polskiej. Latem 1940 r.
zadeklarowa∏ swoim prze∏o˝onym gotowoÊç przedostania si´ do nowo
utworzonego KL Auschwitz w celu zorganizowania tam siatki konspiracyjnej. 19 wrzeÊnia 1940 r. do∏àczy∏ dobrowolnie do aresztowanych przez
Niemców podczas ∏apanki i dwa dni póêniej zosta∏ przewieziony do obozu.
W KL Auschwitz przystàpi∏ do tworzenia organizacji konspiracyjnej skupiajàcej przede wszystkim by∏ych wojskowych, opartej na systemie piàtek.
Jej g∏ównym zadaniem by∏o rozpowszechnianie wÊród wi´êniów informacji o sytuacji na frontach, zdobywanie ˝ywnoÊci oraz leków i ich rozdzia∏
wÊród najbardziej potrzebujàcych, przekazywanie meldunków do Warszawy oraz przygotowanie powstania w obozie. Grupa zorganizowana przez Pileckiego (w 1942 r. liczy∏a oko∏o oÊmiuset wi´êniów) dzia∏a∏a w ramach ZWZ, a póêniej AK. 27 kwietnia 1943 r. zbieg∏ z obozu
i przedosta∏ si´ do GG, gdzie sporzàdzi∏ szczegó∏owy raport na temat KL Auschwitz dla dowództwa
AK. Bra∏ udzia∏ w powstaniu warszawskim; po jego upadku i pobycie w obozie jenieckim przedosta∏
si´ do W∏och, gdzie wstàpi∏ w szeregi II Korpusu. Po powrocie do Polski zosta∏ aresztowany przez w∏adze komunistyczne, skazany w procesie pokazowym i stracony.

WIEJOWSKI TADEUSZ (1914–1941) – wi´zieƒ polityczny przywieziony do
KL Auschwitz 14 czerwca 1940 r. pierwszym polskim transportem z wi´zienia w Tarnowie. 6 lipca 1940 r. zbieg∏ z obozu, a jego ucieczka sta∏a si´
dla w∏adz obozowych pretekstem do przeprowadzenia aresztowaƒ robotników cywilnych i wi´êniów. Ukrywa∏ si´ w miejscu swego zamieszkania
w Ko∏aczycach (okolice Rzeszowa), jesienià 1941 r. zosta∏ ponownie aresztowany i osadzony w wi´zieniu w JaÊle, a w grudniu 1941 r. prawdopodobnie rozstrzelany w jednym z nieczynnych szybów naftowych w okolicach
Gorlic.
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WIESEL ELIE (ur. w 1928 r.) – urodzony na pograniczu W´gier i Rumunii
w rodzinie ˝ydowskiej. W 1944 r. przywieziony do KL Auschwitz. Po
selekcji na rampie w Birkenau skierowany zosta∏ do obozu oÊwi´cimskiego, potem do obozu w Monowicach. W styczniu 1945 r. ewakuowany do
KL Buchenwald. Po wojnie zamieszka∏ we Francji, gdzie ukoƒczy∏ studia
i pracowa∏ jako dziennikarz. W 1956 r. wyjecha∏ do USA. W latach osiemdziesiàtych by∏ prezydentem Muzeum Pami´ci Holocaustu w Waszyngtonie (U.S. Holocaust Memorial Council), wyk∏ada∏ na uniwersytetach
w Bostonie i Yale. W 1986 r. za dzia∏alnoÊç spo∏ecznà otrzyma∏ pokojowà
Nagrod´ Nobla.

ZIMETBAUM MALA (1918–1944) – urodzona w polskiej rodzinie ˝ydowskiej, we wrzeÊniu 1942 r. aresztowana i wys∏ana do KL Auschwitz
w transporcie ˚ydów z Belgii. Poniewa˝ zna∏a pi´ç j´zyków, zosta∏a
zatrudniona jako t∏umaczka i goniec w obozie kobiecym w Brzezince.
24 czerwca 1944 r. uciek∏a z obozu wraz z Edwardem Galiƒskim. Schwytana i osadzona w bloku nr 11, zosta∏a poddana d∏ugotrwa∏ym przes∏uchaniom i torturom, mimo tego nie zdradzi∏a ˝adnej z pomagajàcych jej
w ucieczce osób. Zosta∏a skazana na kar´ Êmierci i powieszona w publicznej egzekucji w obozie kobiecym w Brzezince.
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Nr 1
Relacja Bogumi∏a Antonowicza, wi´ênia KL Auschwitz, przyby∏ego z pierwszym transportem polskich
wi´êniów politycznych z Tarnowa 14 czerwca 1940 r., o pierwszym dniu w obozie

wybór êróde∏

WYBÓR èRÓDE¸

Oko∏o godziny 15.00 przyjechaliÊmy do OÊwi´cimia. Na rampie znajdujàcej si´ obok budynków
dawnego Monopolu Tytoniowego czekali na nas esesmani oraz 30 kapów uzbrojonych w pot´˝ne kije.
Jeden z budynków ju˝ wczeÊniej przygotowano na nasze przyj´cie. Wraz z podwórzem by∏ on ogrodzony p∏otem z drutów kolczastych i otoczony kilkoma budkami stra˝niczymi.
Za pomocà kijów esesmani i kapowie zap´dzili [nas] na podwórze wspomnianego budynku. UjrzeliÊmy na nim dzwon zawieszony na uchwycie przypominajàcym szubienic´ oraz poustawiane sto∏y.
MusieliÊmy podchodziç do sto∏ów: spisywano przy nich nasze personalia, wypytywano o zawody
i wydawano nam kolejne numery obozowe napisane bodaj˝e na kartoniku. OtrzymywaliÊmy te˝
mena˝ki i aluminiowe kubki, z którymi kazano nam si´ zg∏osiç po zio∏owà gorzkà herbat´ [...]. Z kolei
zacz´to nas uczyç ustawiania si´ do apelu. Wszystkie opisane czynnoÊci odbywa∏y si´ przy akompaniamencie krzyków esesmanów i kapów, przypominajàcych ryk dzikich zwierzàt. Nawet ci nieliczni
spoÊród nas, którzy znali j´zyk niemiecki, nie mogli zrozumieç wydawanych w takiej formie rozkazów. Kapowie walili nas knyplami na oÊlep, gdzie popad∏o. BiegaliÊmy po podwórzu zupe∏nie og∏upiali, zastraszeni, niezdolni pojàç, co si´ z nami dzieje i czego si´ od nas wymaga.
Oko∏o godziny 18.30 Rapportführer1 [Gerhard] Palitzsch, który celowa∏ w zn´caniu si´ nad nami,
zg∏osi∏ raport kierownikowi obozu [Karlowi] Fritzschowi2. Po przyj´ciu raportu Fritzsch wyg∏osi∏ do
nas przemówienie. Nie pami´tam go ju˝ dziÊ dos∏ownie. Na pewno nazwa∏ nas bandytami i bydl´tami
niegodnymi dalszego istnienia, zawdzi´czajàcymi ∏askawoÊci Führera pozostawienie przy ˝yciu i dalszà egzystencj´.
Po wys∏uchaniu przemówienia kazano nam iÊç do bloku i po∏o˝yç si´ spaç na dêwi´k gongu. Na
pierwszym pi´trze lub wysokim parterze wspomnianego bloku przygotowano dla nas dwie sale. Na
pod∏odze le˝a∏o troch´ s∏omy. Na skutek ogólnego harmidru, spowodowanego przede wszystkim du˝à
ciasnotà, nie us∏yszeliÊmy gongu. Ha∏as Êciàgnà∏ do naszej sali Palitzscha. Nie sposób opisaç, co si´
wówczas dzia∏o. Przede wszystkim zaczà∏ on straszliwie na nas krzyczeç. Nigdy nie sàdzi∏em, ˝e organ
ludzkiej mowy mo˝e wydaç z siebie podobny ryk i ˝e mo˝e on trwaç tak d∏ugo. RównoczeÊnie
Palitzsch ok∏ada∏ nas na oÊlep kijem. Pok∏adliÊmy si´ na s∏omie i tak przetrwaliÊmy do rana.
èród∏o: APMAB, OÊwiadczenia, t. 74, k. 160–161.

1
2

Rapportführer – podoficer SS odpowiedzialny za liczenie wi´êniów na apelach i sk∏adanie raportu komendantowi obozu.
SS-Hauptsturmführer Karl Fritzsch by∏ kierownikim obozu (Schutzhaftlagerführer) w latach 1940–1942.
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Nr 2
1940 lipiec 19, Auschwitz – Notatka sporzàdzona po wizycie w KL Auschwitz wy˝szego dowódcy SS
i policji we Wroc∏awiu SS-Gruppenführera Ericha von Bacha-Zelewskiego, dotyczàca represji zastosowanych po pierwszej udanej ucieczce z obozu wi´ênia Tadeusza Wiejowskiego

Auschwitz, 19 lipca 1940
Konzentrationslager Auschwitz
Komendantura [...]
Do
inspektora obozów koncentracyjnych
[SS-Oberführera Richarda Glücksa]
Oranienburg k. Berlina
Dotyczy: Wizyta wy˝szego dowódcy SS i policji
SS-Gruppenführera [Ericha] von Bacha[-Zelewskiego] w obozie [...]

Dnia 18 lipca [1940] o godz. 15.00 odwiedzi∏ obóz Auschwitz wy˝szy dowódca SS i policji
SS-Gruppenführer [Erich] v[on] Bach[-Zelewski] w towarzystwie kierownika urz´du ziemskiego
SS-Obersturmbannführera Müllera i zast´pcy dowódcy SD Nadodcinka SS „Po∏udniowy Wschód”
SS-Obersturmbannführera Somanna wraz z ich adiutantami. Wizyta w pe∏ni usatysfakcjonowa∏a SS-Gruppenführera [Ericha] v[on] Bacha[-Zelewskiego].
Przy relacjonowaniu ucieczki majàcej miejsce 6 lipca 1940 r. polskiego wi´ênia politycznego Wiejowskiego Tadeusza (dostarczonego do obozu w dniu 14 VI 1940 przez krakowskà placówk´ policji
paƒstwowej, poszukiwanego do 11 lipca [1940], godz. 22.25) SS-Gruppenführer v[on] Bach[-Zelewski] nakaza∏ natychmiastowe rozstrzelanie powiàzanych z tà ucieczkà – uwi´zionych i dostarczonych
do obozu osób cywilnych1. Po nadejÊciu zatwierdzenia wyroku na piÊmie egzekucja ma zostaç wykonana na terenie obozu. Ponadto SS-Gruppenführer rozkaza∏, jako pe∏niàcy obowiàzki wy˝szego
dowódcy SS i policji, aby wszelkie osoby p∏ci m´skiej, napotkane na rozszerzonym i ogrodzonym drutem kolczastym terenie obozu, by∏y natychmiast rozstrzeliwane. Prócz tego SS-Gruppenführer poleci∏,
aby w porozumieniu z SD i policjà przeprowadzono wkrótce akcj´ majàcà na celu oczyszczenie ca∏ego terenu w promieniu 5 km od obozu z podejrzanej, majàcej wstr´t do pracy ho∏oty. Przedsi´wzi´cia
te sà konieczne, aby uÊwiadomiç polskiej ludnoÊci, ˝e budowa obozu koncentracyjnego znajdujàca si´
pod nadzorem SS nie mo˝e byç zrównywana z podobnymi obiektami strze˝onymi przez Wehrmacht
i policj´.
Komendant KL Auschwitz
[Rudolf] Höss
SS-Hauptsturmführer

èród∏o: APMAB, teczka: Ucieczka Tadeusza Wiejowskiego, k. 27–28.

1 W wys∏anym wczeÊniej piÊmie Rudolf Höss, komendant KL Auschwitz, powiadomi∏ Ericha von Bacha-Zelewskiego, ˝e
w zwiàzku z ucieczkà osadzono w areszcie obozowym 11 wi´êniów i 5 robotników cywilnych. Informowa∏ ponadto, ˝e jego
zdaniem mia∏a miejsce próba wdarcia si´ do obozu w celu uwolnienia wi´êniów i ˝e nale˝y podjàç w tej sprawie energiczne
dzia∏ania zapobiegawcze, okoliczna ludnoÊç bowiem jest „fanatycznie polska” i gotowa do podj´cia ka˝dej akcji przeciwko
esesmanom.
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1941 kwiecieƒ 2, Berlin – Notatka s∏u˝bowa z narady dotyczàcej mo˝liwoÊci zatrudnienia wi´êniów KL
Auschwitz w fabryce Buna-Werke koncernu IG Farbenindustrie
Berlin, 2 IV 1941
[...]
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Nr 3

Dotyczy: Narada w sprawie [wykorzystania] si∏y roboczej wi´êniów
w zak∏adach Buna-Werke, Auschwitz, dnia 27 III 1941
[...]
Obecni byli:
naczelny in˝ynier [Maximilian] Faust
dr [Walter] Dürrfeld
kierownik budowy Mohr
Sturmbannführer [Rudolf] Höss
Hauptsturmführer [Rudolf] Wagner
Hauptsturmführer [Hans] Burböck
Untersturmführer [Heinrich] Schwarz

IG Farbenindustrie

KL Auschwitz

Hauptabt[eilungen] I/51

Nadin˝ynier Faust zrelacjonowa∏ zasadnicze ustalenia wynik∏e z rozmów z Gruppenführerem [Karlem] Wolfem i przedstawi∏ na wst´pie ogólne plany budowlane. OdnoÊnie co do mo˝liwoÊci zatrudnienia wi´êniów wyjaÊniono, co nast´puje:
Prace rozpocznà si´ w kwietniu [1941] przy wykorzystaniu 400 wi´êniów. Do koƒca bie˝àcego
roku liczba ta powinna wzrosnàç do 1000. Poczàtkowo wystarczy zatrudniç pomocników budowlanych, zw∏aszcza przy pracach ziemnych. Jednak˝e w ciàgu dwóch miesi´cy muszà zostaç przekazani
tak˝e fachowcy. Dla orientacji Hauptsturmführer Burböck poda∏ liczby obrazujàce iloÊç dost´pnych
fachowców. Wskazano ponadto, ˝e wÊród Polaków jest ich bardzo niewielu i ˝e b´dzie trzeba dopiero
ich wyszkoliç. Nale˝y te˝ wziàç pod uwag´, ˝e rozbudowa obozu Auschwitz i ró˝nych warsztatów
tak˝e anga˝uje wielu fachowców. Obiecano jednak panom z IG Farben, i˝ do∏o˝y si´ wszelkich staraƒ,
aby odpowiednià liczb´ specjalistów stopniowo oddawaç do ich dyspozycji [...]. Na pytanie Hauptsturmführera Burböcka, czy b´dzie mo˝na jeszcze zdobyç jakichÊ wi´êniów, Sturmbannführer Höss
poinformowa∏ zebranych, ˝e Obergruppenführer [Friedrich] Krüger2 przy okazji wizyty w Auschwitz
obieca∏ zatroszczyç si´ o to, aby ka˝da iloÊç polskiej si∏y roboczej mog∏a byç oddana do dyspozycji
[obozu] Auschwitz3. [...] Naczelny in˝ynier Faust poda∏, ˝e przewiduje si´ stawki za najem wi´êniów
w wysokoÊci 3 marek dziennie za prac´ robotnika niewykwalifikowanego i 4 marki za dniówk´
fachowca. Na zakoƒczenie panowie z IG Farben wyjaÊnili, ˝e akceptujà w ca∏oÊci ustalenia zapad∏e
w trakcie narady i sà wdzi´czni za okazane wsparcie ze strony obozu oraz stosownych w∏adz [...].

èród∏o: APMAB, D-Au III-Monowitz/3a, Korespondencja IG Farben, k. 11–13.

1 SS-Hauptamt Haushalt und Bauten (G∏ówny Urzàd Bud˝etu i Budownictwa SS) dzieli∏ si´ na dwa urz´dy: Amt I – Haushalt
(bud˝et) i Amt II – Bauten (budownictwo). Urzàd I dzieli∏ si´ na g∏ówne wydzia∏y (Hauptabteilungen) oznaczane cyframi
arabskimi; G∏ówny Wydzia∏ I/5 zajmowa∏ si´ zatrudnieniem wi´êniów (Häftlingseinsatz). Wiosnà 1942 r. w wyniku reorganizacji sprawy zwiàzane z zatrudnieniem wi´êniów przejà∏ G∏ówny Urzàd Administracyjno-Gospodarczy SS.
2 Friedrich Krüger by∏ wy˝szym dowódcà SS i policji w Generalnym Gubernatorstwie.
3 Oznacza∏o to, ˝e w razie zwi´kszenia si´ zapotrzebowania na robotników zostanie aresztowana wi´ksza liczba Polaków.
W tym czasie nie przybywa∏y jeszcze do Auschwitz masowe transporty ˚ydów.
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Nr 4
Relacja Mieczys∏awa Szachewicza, wi´ênia KL Auschwitz, zatrudnionego przy kopaniu fundamentów
hali fabrycznej w sierpniu 1941 r.

NiwelowaliÊmy teren. W tym celu uk∏adaliÊmy szyny wàskotorowe z terenów po∏o˝onych ni˝ej do
[terenów] wy˝szych, a nast´pnie wciàgaliÊmy na nie lory i przewoziliÊmy ziemi´ ∏adowanà ∏opatami.
Upa∏ by∏ niesamowity, wi´c pozwolono nam pozdejmowaç bluzy i koszule. [...] PracowaliÊmy bez
odpoczynku. Przerwanie chocia˝ na chwil´ pracy by∏o niemo˝liwe. Za to bito. I to jak! Trzonki od
po∏amanych ∏opat nosili wszyscy kapowie i vorarbeiterzy1 i tymi trzonkami wymierzano nam sprawiedliwoÊç. [...] Jadàc lorami w dó∏ w stron´ szosy, cieszyliÊmy si´, bo by∏o l˝ej i mo˝na si´ by∏o napiç
wody. Pchajàc znowu lory pod gór´, robiliÊmy to w miar´ mo˝noÊci wolno, aby odpoczàç wzgl´dnie
d∏ugo przed nast´pnym ∏adowaniem lor. Na górze przewa˝nie przebywa∏ kapo i vorarbeiterzy, wi´c nie
by∏o mo˝liwoÊci odpoczynku ani ˝adnej ulgi w pracy. W takim znoju mija∏ nam dzieƒ po dniu.

èród∏o: APMAB, Wspomnienia, t. 81, k. 35.

1
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Vorarbeiter (niem.) – brygadzista. W obozie w liczniejszych komandach kapo mia∏ do dyspozycji kilku vorarbeiterów.

Relacja Rudolfa Hössa, komendanta obozu oÊwi´cimskiego, na temat mordu radzieckich jeƒców
wojennych dokonanego jesienià 1941 r. za pomocà gazu cyklon B

Pierwsze niewielkie transporty [jeƒców wojennych] by∏y rozstrzeliwane przez oddzia∏y egzekucyjne. W czasie mojej podró˝y s∏u˝bowej mój zast´pca, Schutzhaftlagerführer [Karl] Fritzsch1 zastosowa∏
do zabijania tych wi´êniów gaz, a mianowicie preparat kwasu pruskiego – cyklon B, u˝ywany systematycznie w obozie do niszczenia robactwa. Zapas tego preparatu znajdowa∏ si´ na miejscu. Po moim
powrocie Fritzsch zameldowa∏ mi o tym i przy nast´pnym transporcie ponownie u˝yto tego gazu. Zagazowanie przeprowadzono w celach aresztu bloku 11. Ja sam, za∏o˝ywszy mask´ gazowà, przyglàda∏em
si´ uÊmiercaniu. W zat∏oczonych celach Êmierç nast´powa∏a natychmiast po wrzuceniu preparatu.
Tylko krótki, prawie zd∏awiony krzyk i by∏o ju˝ po wszystkim. Ten pierwszy przypadek zagazowania
ludzi nie dotar∏ w pe∏ni do mojej ÊwiadomoÊci, by∏em prawdopodobnie pod zbyt silnym wra˝eniem
tego wydarzenia. Bardziej utkwi∏o mi w pami´ci zagazowanie krótko po tym 900 Rosjan w starym krematorium, poniewa˝ korzystanie z bloku 11 stwarza∏o zbyt wiele zachodu. Podczas wy∏adowywania
transportu wybito kilka otworów w suficie kostnicy i nasypie ziemnym nad nià. Rosjanie musieli si´
rozebraç w przedsionku i weszli spokojnie do kostnicy. Powiedziano im, ˝e majà byç odwszeni. Ca∏y
transport wype∏ni∏ akurat kostnic´. Zamkni´to drzwi i przez otwory wsypano gaz. Nie wiem, jak d∏ugo
trwa∏o uÊmiercanie, ale przez pewien czas s∏ychaç by∏o jakby brz´czenie. Przy wrzucaniu gazu kilku
jeƒców krzykn´∏o „gaz”, po czym rozleg∏ si´ g∏oÊny ryk i zacz´to napieraç na obydwoje drzwi, które
jednak wytrzyma∏y napór.
Dopiero po kilku godzinach otwarto i przewietrzono pomieszczenie. Po raz pierwszy widzia∏em
takà liczb´ zagazowanych ludzi. Mimo i˝ znacznie gorzej wyobra˝a∏em sobie Êmierç w wyniku zagazowania, poczu∏em si´ jednak nieswojo, odczu∏em zgroz´.
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Nr 5

èród∏o: Autobiografia Rudolfa Hössa, komendanta obozu oÊwi´cimskiego, Warszawa 1989, s. 144.

1

SS-Hauptsturmführer Karl Fritzsch by∏ kierownikiem obozu (Schutzhaftlagerführer) w latach 1940–1942.

29

wybór êróde∏

Nr 6
Wspomnienia SS-Unterscharführera Pery’ego Broada, funkcjonariusza Wydzia∏u Politycznego KL
Auschwitz, na temat zagazowania grupy ˚ydów prawdopodobnie wiosnà 1942 r.

Gdy wszystkie przygotowania sà ju˝ poczynione i [Franz] Hössler1 przekona∏ si´, ˝e na zamkni´tym terenie nie mo˝na ju˝ napotkaç nikogo nieupowa˝nionego, ulicami terenu przyobozowego rusza
smutny kondukt. Nadchodzi od strony rampy, ciàgnàcej si´ wzd∏u˝ wiodàcego na teren przyobozowy
toru kolejowego, mi´dzy sk∏adnicà gospodarczà za∏ogi a Niemieckimi Zak∏adami Zbrojeniowymi.
Tam w∏aÊnie wy∏adowano tych ludzi z wagonów bydl´cych, teraz ciàgnà powoli ku nieznanemu celowi. Wszyscy majà na ubogiej odzie˝y du˝à ˝ó∏tà ˝ydowskà gwiazd´. Po zgn´bionych twarzach widaç,
˝e du˝o ju˝ przeszli. Przewa˝nie sà to starsi ludzie. Z ich rozmów wynika, ˝e a˝ do niespodziewanego
transportu pracowali gdzieÊ w fabrykach przy maszynach, ˝e sà ch´tni do pracy i w dalszym ciàgu ze
wszystkich si∏ chcà si´ okazaç po˝yteczni. Pochód prowadzi w kierunku krematorium niewielu wartowników bez karabinów, zaopatrzeni sà tylko w pistolety ukryte w kieszeniach. Esesmani przyrzekajà pe∏nym nadziei ludziom, ˝e wszyscy b´dà pracowali w swoich zawodach. Dzia∏ajà dok∏adnie w myÊl
instrukcji udzielonych im przez Hösslera [...].
Otwierajà si´ obydwa skrzyd∏a wielkiej bramy wjazdowej do krematorium. Niepodejrzewajàca
niczego z∏ego kolumna wkracza w rz´dach po pi´ciu na podwórze. By∏o to trzysta do czterystu osób.
Nieco nerwowo czeka przy bramie stojàcy esesman, a˝ ostatni przekroczy próg. Wówczas gwa∏townie
zamyka bram´ i zasuwa rygiel. [Maximilian] Grabner2 i Hössler stojà na dachu krematorium. Grabner
przemawia do ˚ydów nieprzeczuwajàcych niczego, czekajàcych na swój dalszy los: „Teraz zostaniecie
wykàpani i poddani dezynfekcji, abyÊmy w obozie nie mieli epidemii. Potem pójdziecie do waszych
pomieszczeƒ, gdzie czeka na was ciep∏a zupa, a nast´pnie zostaniecie przydzieleni do pracy, zale˝nie od
waszych zawodów. Teraz rozbierzcie si´ tu na podwórzu i u∏ó˝cie wasze rzeczy przed sobà na ziemi”.
Wszyscy ch´tnie dajà pos∏uch temu utrzymanemu w przyjaznym tonie poleceniu. Niektórzy cieszà si´
na ciep∏à zup´, inni radzi sà, ˝e odj´to im szarpiàcà nerwy niepewnoÊç na temat ich dalszych losów i ˝e
z∏e przeczucia nie spe∏ni∏y si´. Wszyscy czujà si´ teraz nieco bezpieczniejsi po wielkich k∏opotach.
Grabner i Hössler z dachu udzielajà im szeregu uspokajajàcych rad. „Postawcie buty tu˝ obok ubrania,
by odnaleêç je po kàpieli!” – „Czy jest ciep∏a woda? OczywiÊcie, ciep∏y prysznic!” – „Czym pan jest
z zawodu? Szewcem? Szewcy sà pilnie potrzebni! Niech pan si´ zaraz potem u mnie zamelduje!”.
Takie i temu podobne pogaduszki usuwajà ostatnie wàtpliwoÊci nieufnych. Pierwsi udajà si´ ju˝
przez przedsionek do trupiarni. Wszystko a˝ b∏yszczy od czystoÊci. Dusi tylko specyficzny zapach.
Daremnie rozglàdajà si´ po sufitach, szukajàc pryszniców lub wodociàgu. Tymczasem sala zape∏nia
si´. ˚artujàc i toczàc niewinne rozmowy, wchodzi do przedsionka równie˝ kilku esesmanów. Niepostrze˝enie zwracajà uwag´ na drzwi. Gdy ostatni z transportu wszed∏, esesmani natychmiast oddalajà
si´. Nagle zatrzaskujà si´ drzwi uszczelnione gumà i obite ˝elazem, a zamkni´ci s∏yszà zasuwanie ci´˝kich rygli. Ârubami dokr´ca si´ drzwi, by nie przepuszcza∏y powietrza. O∏owiane, parali˝ujàce przera˝enie chwyta zamkni´tych. Bijà w drzwi, walà w nie pi´Êciami w bezsilnej wÊciek∏oÊci i rozpaczy.
Odpowiedzià jest ironiczny Êmiech. „Tylko nie sparzcie si´ przy kàpieli!” – wo∏a ktoÊ przez drzwi.
Niektórzy spostrzegli, ˝e zdj´to pokrywy nad szeÊcioma otworami w suficie. Rozlega si´ g∏oÊny krzyk
zgrozy, gdy w jednym z otworów ukazuje si´ g∏owa w masce przeciwgazowej. „Dezynfektorzy” przystàpili do pracy [...]. Przy pomocy d∏uta i m∏otka otwierajà kilka niewinnie wyglàdajàcych blaszanych
puszek. Napis brzmi: „Cyklon do zwalczania szkodników. Uwaga, trucizna! Otwieranie tylko przez
1 SS-Hauptscharführer Franz Hössler, wówczas (w 1942 r.) kierownik obozowej s∏u˝by pracy (Arbeitsdienstführer), awansowany nast´pnie do stopnia SS-Obersturmführera; zajmowa∏ stanowiska kierownika obozów: kobiecego w Birkenau
i Auschwitz I.
2 SS-Untersturmführer Maximilian Grabner, kierownik Wydzia∏u Politycznego, jeden z najbardziej znanych zbrodniarzy
z za∏ogi KL Auschwitz. W 1943 r. w wyniku dochodzenia zarzàdzonego przez Naczelny Sàd SS zosta∏ usuni´ty ze stanowiska i aresztowany za nadu˝ycie w∏adzy.
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wyszkolony personel!”. Puszki wype∏nione sà a˝ po brzegi niebieskimi ziarnami wielkoÊci grochu.
Natychmiast po otworzeniu puszek zawartoÊç wsypywana jest do dziur. Ka˝dorazowo otwór zamyka
si´ natychmiast pokrywà. Tymczasem Grabner da∏ znak kierowcy ci´˝arówki, która zajecha∏a pod krematorium. Kierowca zapuÊci∏ silnik, którego og∏uszajàcy warkot g∏oÊniejszy jest od Êmiertelnego krzyku setek ludzi umierajàcych gazowà Êmiercià. Z naukowym zainteresowaniem Grabner obserwuje
sekundnik zegarka na r´ku. Cyklon dzia∏a szybko. Sk∏ada si´ z cyjanowodoru w postaci sta∏ej. Gdy
wysypuje si´ go z puszek, z ziarenek ulatnia si´ gaz. Jeden z uczestników tego bestialskiego przedsi´wzi´cia decyduje si´ podnieÊç jeszcze raz pokryw´, by splunàç w dó∏, do hali. Po up∏ywie oko∏o dwóch
minut krzyki cichnà i przechodzà w rz´˝enie. Wi´kszoÊç jest ju˝ nieprzytomna. Po up∏ywie dalszych
dwóch minut Grabner opuszcza r´k´ z zegarkiem.

èród∏o: „Zeszyty OÊwi´cimskie” 1965, nr 9, s. 30–32.
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Nr 7
Dziennik Wincentego Gawrona, wi´ênia KL Auschwitz, piel´gniarza w szpitalu obozowym, na temat
warunków pracy wi´êniów w fabryce Buna-Werke koncernu IG Farbenindustrie

13 kwiecieƒ [1942]. Wieczorem na naszà sztub´1 przyniesiono 15 wykoƒczonych na Bunie. Ludzie
na 25 0002 le˝eli na noszach po dwóch jeden na drugim – ten na spodzie by∏ ju˝ chyba nie˝ywy.
14 kwiecieƒ [1942]. Tych z Buny przysz∏o dzisiaj na szpital osiemnastu – jeden ju˝ zmar∏ – pracowali dzisiaj bez obiadu. Od Êwitu s∏ychaç j´ki chorych i rz´˝enia umierajàcych. Z tych z Buny umiera
jeszcze jeden dobrze zbudowany wysoki – on nie zmar∏ z wycieƒczenia – ca∏e plecy i poÊladki na sine
– zdaje si´, ˝e odbito mu nerki.

èród∏o: APMAB, Wspomnienia, t. 151, k. 36–37.

1

Stube (niem.) – izba, sala.
wi´êniowie o numerach obozowych od 25 000.

2 Czyli
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Relacja dr. Czes∏awa Jaworskiego, wi´ênia KL Auschwitz, przyby∏ego z transportem 18 kwietnia 1942 r.,
na temat pierwszego dnia pobytu w obozie

Wracam na sal´. Ju˝ wydajà Êniadanie, to jest czarnà gorzkà kaw´. Chleba nie dano nam ani
poprzedniego wieczoru, ani tego ranka, gdy˝ jako zugangi1 nie byliÊmy jeszcze wciàgni´ci w stan
wy˝ywienia. Nagle s∏yszymy dêwi´k jakiegoÊ gongu. Pytamy si´ nawzajem, co to takiego. Zagadka si´
szybko wyjaÊni∏a, gdy˝ wpad∏ „pan blokowy” i poczà∏ wszystkich wyganiaç z bloku, bijàc i popychajàc tych, którzy jego zdaniem zbyt powoli wybiegali. Ustawiono nas przed blokiem w dziesi´ciu szeregach. Równanie i krycie winno byç idealne. Blokowy i ca∏y szereg stubendienstów2 sprawdzi∏o je,
biegajàc mi´dzy szeregami i uderzajàc w brzuch, wzgl´dnie ciàgnàc za przód bluzy tych, którzy sami
wyrównaç nie umieli. Nast´pnie przeliczono stojàcych na zbiórce.
Nagle pada komenda blokowego: „Achtung!” (BacznoÊç). Przyj´liÊmy postaw´ zasadniczà. Po niej
druga: „Mützen ab!” (Czapki zdjàç). Jedni zrozumieli komend´ i czapki zdj´li, inni nie. Szybkie
i mocne uderzenia w g∏ow´ przez blokowego zrzuci∏y czapki kilku najbli˝ej niego stojàcym häftlingom3. Reszta co pr´dzej je zdj´∏a. W dalszym ciàgu komenda: „Zurück!” (Wróç). Cz´Êç znów w∏o˝y∏a czapki, reszta pozosta∏a z go∏ymi g∏owami. WÊciek∏ si´ wówczas blokowy widzàc, ˝e go nie rozumiejà, ponownie uderzy∏ w twarz kilku stojàcych z go∏ymi g∏owami i kaza∏ schreiberowi4 blokowemu
przeçwiczyç z nami wk∏adanie i zdejmowanie czapek [...].
Idàc po schodach, zauwa˝y∏em w korytarzu tablic´ z wywieszonymi na niej ró˝nymi zawiadomieniami w j´zyku niemieckim. Szuka∏em przepisów obowiàzujàcych nas w obozie, sàdzàc, ˝e sà one
uj´te w jakieÊ paragrafy i podane do ogólnej wiadomoÊci. Niestety, nie znalaz∏em ich. Wtem zobaczy∏em schreibera blokowego, zwróci∏em si´ wi´c do niego:
– Przepraszam pana, czy sà jakieÊ przepisy obowiàzujàce wi´êniów w obozie? Chcia∏bym si´ z nimi
zapoznaç, aby uniknàç ewentualnych przykroÊci.
Ten spojrza∏ na mnie jak na wariata, uderzy∏ mnie w twarz i powiedzia∏:
– Masz przepisy, panie radco!
WyjaÊnienie to kosztowa∏o mnie dwa z´by.

wybór êróde∏

Nr 8

èród∏o: APMAB, Wspomnienia, t. 4a, k. 36–38.

1

Zugangami nazywano w obozie nowo przywiezionych wi´êniów.
Stubendienst (niem.) – sztubowy, starszy celi – wi´zieƒ funkcyjny odpowiedzialny za utrzymanie ∏adu i porzàdku
w powierzonej mu izbie mieszkalnej wi´êniów.
3 Häftling (niem.) – wi´zieƒ.
4 Schreiber (niem.) – pisarz, tu: pisarz odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wi´êniów przebywajàcych w danym bloku
(baraku).
2
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Nr 9
Relacja Rudolfa Hössa, komendanta obozu oÊwi´cimskiego, na temat losu Cyganów w KL Auschwitz-Birkenau

Ju˝ na d∏ugo przed wojnà, w ramach akcji przeciwko aspo∏ecznym, pow´drowali do obozów koncentracyjnych równie˝ Cyganie. W Urz´dzie Policji Kryminalnej Rzeszy jedna placówka zajmowa∏a
si´ wy∏àcznie nadzorowaniem Cyganów [...]. Reichsführer SS [Heinrich Himmler] chcia∏ zachowaç
dwa g∏ówne wielkie szczepy cygaƒskie, nazw tych szczepów nie pami´tam. Jego zdaniem by∏y one
w prostej linii potomkami indogermaƒskich ludów pierwotnych i zarówno ich typ, jak i zwyczaje
zachowali w stosunkowo czystym stanie. W celach badawczych mieli zostaç dok∏adnie zarejestrowani
i obj´ci ochronà. Zamierzano ich zebraç z ca∏ej Europy i przydzieliç im ograniczone tereny do zamieszkania. W latach 1937–1938 wszyscy w´drowni Cyganie zostali zgromadzeni w tzw. obozach mieszkalnych po∏o˝onych przy wi´kszych miastach, aby mo˝na by∏o nad nimi sprawowaç lepszy nadzór.
W roku 1942 zosta∏ wydany rozkaz, aby wszystkich Cyganów oraz cygaƒskich mieszaƒców mieszkajàcych w Rzeszy aresztowaç i dostarczyç do OÊwi´cimia, niezale˝nie od wieku i p∏ci. [...] Jednak˝e
wytyczne, na podstawie których dokonano aresztowaƒ, nie by∏y dostatecznie precyzyjne. Poszczególne placówki policji kryminalnej ró˝nie je interpretowa∏y, na skutek czego dosz∏o do aresztowania osób,
które w ˝adnym wypadku nie powinny byç zaliczane do kr´gu internowanych. Niejednokrotnie aresztowano urlopowanych ˝o∏nierzy frontowych, posiadajàcych wysokie odznaczenia, którzy byli wielokrotnie ranni, a których ojciec lub matka, czy te˝ dziadek byli Cyganami lub cygaƒskimi mieszaƒcami.
[...] Nie potrafi´ powiedzieç, ilu Cyganów lub mieszaƒców znajdowa∏o si´ w OÊwi´cimiu1. Wiem
tylko, ˝e zajmowali odcinek obozu przeznaczony dla 10 tys. wi´êniów. Ogólne warunki panujàce
w obozie w Brzezince nie nadawa∏y si´ do urzàdzenia obozu rodzinnego. Nie by∏o odpowiednich
warunków pozwalajàcych na zatrzymanie Cyganów choçby do koƒca wojny. Nie by∏o mo˝liwoÊci
zapewnienia w∏aÊciwego od˝ywiania dla dzieci, mimo i˝ przez pewien czas, powo∏ujàc si´ na rozkaz
Reichsführera SS, oszukiwa∏em urz´dy wy˝ywieniowe i otrzymywa∏em ˝ywnoÊç dla ma∏ych dzieci.
Skoƒczy∏o si´ to wkrótce, gdy Ministerstwo Wy˝ywienia odmówi∏o obozom koncentracyjnym jakichkolwiek przydzia∏ów ˝ywnoÊciowych dla dzieci. W lipcu 1942 r.2 wizytowa∏ OÊwi´cim Reichsführer
SS. Pokaza∏em mu dok∏adnie obóz cygaƒski. Obejrza∏ wszystko szczegó∏owo, widzia∏ przepe∏nione
baraki mieszkalne, niezadowalajàce warunki sanitarne, baraki szpitalne przepe∏nione chorymi, widzia∏
dzieci chore na nom´, chorob´, która przejmowa∏a mnie grozà, gdy˝ przypomina∏a mi chorych na tràd,
których widzia∏em niegdyÊ w Palestynie; te wymizerowane cia∏ka z wielkimi dziurami w policzkach.
Himmler wys∏ucha∏ informacji o ÊmiertelnoÊci, która w porównaniu z ca∏ym obozem by∏a stosunkowo
niska, ÊmiertelnoÊç wÊród dzieci by∏a jednak wyjàtkowo wysoka. Nie przypuszczam, aby spoÊród
noworodków wiele prze˝y∏o d∏u˝ej ni˝ kilka tygodni. Obejrza∏ on wszystko dok∏adnie i da∏ mi rozkaz
ich zlikwidowania po uprzednim wybraniu zdolnych do pracy, podobnie jak to robiono z ˚ydami. [...]
Do sierpnia 1944 r. pozosta∏o w OÊwi´cimiu oko∏o 4 tys. Cyganów, którzy mieli iÊç do komór gazowych. Do ostatniej chwili nie wiedzieli, jaki los ich czeka. Zorientowali si´ dopiero wówczas, gdy
poszczególnymi barakami musieli maszerowaç do pierwszego krematorium. Nie by∏o ∏atwo wprowadziç ich do komór.

èród∏o: Autobiografia Rudolfa Hössa, komendanta obozu oÊwi´cimskiego, Warszawa 1989, s. 123–125.

1

Ogó∏em w KL Auschwitz przebywa∏o 23 tys. Cyganów.
dotyczy prawdopodobnie domniemanej wizyty Heinricha Himmlera w 1943 r., pierwszy transport rodzin cygaƒskich
przyby∏ do KL Auschwitz 26 lutego 1943 r.

2 Relacja
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Dziennik lekarza obozowego SS-Obersturmführera Johanna Paula Kremera (fragmenty dotyczàce
1942 r.)

29 sierpnia
30 sierpnia

31 sierpnia

1 wrzeÊnia
2 wrzeÊnia
3 wrzeÊnia
5 wrzeÊnia

6 wrzeÊnia

9 wrzeÊnia
10 wrzeÊnia
20 wrzeÊnia

23 wrzeÊnia

– Odkomenderowanie [...] do KL Auschwitz, poniewa˝ tam ponoç jeden z lekarzy ze wzgl´du na chorob´ jest nieobecny.
– [...] Przyjazd do KL Auschwitz godz. 17.36. W obozie kwarantanna ze wzgl´du na liczne choroby infekcyjne (dur plamisty, malaria, biegunki). Za poÊrednictwem lekarza garnizonowego Hauptsturmführera [Kurta] Uhlenbrocka otrzymuj´ ÊciÊle tajny rozkaz instrukcyjny i zostaj´ zakwaterowany w Domu Broni
SS w pokoju hotelowym [nr] 26.
– Klimat tropikalny przy 28°C w cieniu i niezliczone muchy. Zaopatrzenie w
kasynie znakomite. DziÊ wieczorem by∏a np. wàtróbka na kwaÊno za 0.40 RM1,
do tego nadziewane pomidory, sa∏atka pomidorowa itd. Woda jest zaka˝ona,
zatem pije si´ wod´ mineralnà [...]. Pierwsze szczepienie przeciwko durowi plamistemu. Fotografia do legitymacji obozowej.
– Zamówi∏em na piÊmie z Berlina czapk´ oficerskà, pasek i szelki. Po obiedzie
by∏em obecny przy gazowaniu jednego z bloków cyklonem B przeciw wszom.
– Po raz pierwszy by∏em obecny na dworze o godz. 3 rano przy akcji specjalnej2.
W porównaniu z tym piek∏o Dantego wydaje mi si´ prawie komedià. Nie na
darmo nazywa si´ Auschwitz obozem zag∏ady.
– Po raz pierwszy zachorowa∏em na atakujàcà tu w obozie ka˝dego biegunk´
z wymiotami i napadami bólów w typie kolki [...].
– DziÊ w po∏udnie [by∏em] przy akcji specjalnej z obozu kobiecego (muzu∏manki): coÊ najokropniejszego z okropnoÊci. Hschf. [SS-Hauptscharführer] [Heinz]
Thilo, lekarz garnizonowy, mia∏ racj´, mówiàc mi dzisiaj, i˝ znajdujemy si´ tutaj
przy anus mundi3. Wieczorem oko∏o godz. 8 znów przy akcji specjalnej z Holandii. Ze wzgl´du na przyznawany z tego tytu∏u specjalny przydzia∏ ˝ywnoÊciowy,
sk∏adajàcy si´ z 1/5 litra wódki, 5 papierosów, 100 g[ramów] kie∏basy i chleba,
ludzie pchajà si´ do takich akcji. DziÊ i jutro (niedziela) s∏u˝ba.
– DziÊ w niedziel´ wyÊmienity obiad: zupa pomidorowa, pó∏ kury z kartoflami
i czerwonà kapustà (20 g[ramów] t∏uszczu), s∏odka legumina i wspania∏e lody
waniliowe. Po jedzeniu powitanie nowego lekarza garnizonowego [...]. Wieczorem oko∏o godz. 8 znów przy akcji specjalnej [...].
– [...] w charakterze lekarza przy wykonaniu kary ch∏osty na 8 wi´êniarkach
i przy jednym zastrzeleniu z broni ma∏okalibrowej. Otrzyma∏em p∏atki mydlane
i dwa kawa∏ki myd∏a [...].
– Rankiem by∏em przy akcji specjalnej (po raz piàty) [...].
– DziÊ w niedzielne popo∏udnie przys∏uchiwa∏em si´ od godz. 3 do 6 koncertowi kapeli wi´ziennej przy wspania∏ej s∏onecznej pogodzie: kapelmistrz jest
dyrygentem warszawskiej opery paƒstwowej. 80 muzyków. Na obiad by∏a pieczeƒ wieprzowa, wieczorem pieczone liny [...].
– DziÊ w nocy by∏em przy szóstej i siódmej akcji specjalnej. Rankiem przyby∏
do Domu Broni SS-Obergruppenführer [Oswald] Pohl ze Êwità. Wieczorem
o godz. 20 kolacja z Obergruppenführerem Pohlem w kasynie oficerskim, prawdziwie Êwiàteczna wieczerza. Podali pieczonego szczupaka, ile kto chcia∏, prawdziwà ziarnistà kaw´, doskona∏e piwo i kanapki [...].

wybór êróde∏

Nr 10

1

Reichsmark (niem.) – marka niemiecka.
selekcji.
3 Anus mundi (∏ac.) – odbytnica Êwiata.
2 Czyli
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30 wrzeÊnia

3 paêdziernika
9 paêdziernika
12 paêdziernika

17 paêdziernika

18 paêdziernika

31 paêdziernika

– DziÊ w nocy by∏em obecny przy ósmej akcji specjalnej. Hstuf. [SS-Hauptsturmführer] [Hans] Aumeier w zwiàzku z moim pytaniem wyjaÊnia mi, ˝e KL
Auschwitz ma 12 km d∏ugoÊci i 8 km szerokoÊci i zajmuje 22 tys. mórg. Z tego
12 tys. mórg pod upraw´ i 2 tys. mórg stawów rybnych.
– Dzisiaj utrwali∏em ca∏kiem Êwie˝y materia∏ z ludzkiej wàtroby i Êledziony oraz
trzustki, ponadto w czystym alkoholu wszy z chorych na dur plamisty [...].
– Wys∏a∏em do Münsteru pierwszà paczk´ z 9 funtami myd∏a, okreÊlajàc wartoÊç na 200 RM. Pogoda deszczowa. [...]
– Drugie szczepienie ochronne przeciwko durowi; potem wieczorem silna ogólna reakcja (goràczka). Mimo to by∏em obecny w nocy przy jeszcze jednej akcji
specjalnej z Holandii (1600 osób). Przera˝ajàca scena przed ostatnim bunkrem
[...].
– By∏em obecny przy wykonaniu kary i przy 11 egzekucjach. Pobra∏em materia∏
z ca∏kiem Êwie˝ych zw∏ok (wàtroba, Êledziona i trzustka) po zastosowaniu
zastrzyku pilokarpiny [...].
– DziÊ w niedziel´ rano by∏em obecny przy wilgotnej, zimnej pogodzie przy
jedenastej akcji specjalnej (Holendrzy). Obrzydliwe sceny z trzema kobietami,
które b∏aga∏y tylko o darowanie ˝ycia [...].
– Od mniej wi´cej 17 dni cudowna pogoda jesienna, zach´cajàca do kàpieli s∏onecznych w ogrodzie Domu Broni SS.

èród∏o: „Zeszyty OÊwi´cimskie” 1971, nr 13, s. 39–48.
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Zeznanie Oskara Schrödera, wi´ênia KL Auschwitz, pe∏niàcego w obozie funkcj´ kapo

9 marca 1937 r. zosta∏em uj´ty przez policj´ kryminalnà, poniewa˝ by∏em trzykrotnie karany. Bez
sàdu zosta∏em umieszczony w obozie koncentracyjnym i nosi∏em trójkàt [oznaczajàcy] skazanych za
przest´pstwa kryminalne [...]. 2 wrzeÊnia 1942 r. zosta∏em wys∏any do obozu w OÊwi´cimiu w towarzystwie 49 innych wi´êniów niemieckich. Osiem dni po przybyciu do obozu zostaliÊmy wszyscy
nazwani kapo, tzn. szefowie ekipy1. Liczba wi´êniów ka˝dej ekipy czy komanda waha∏a si´ od 50 do
100. Komando, którym ja kierowa∏em, sk∏ada∏o si´ z wi´êniów wszystkich narodowoÊci i kategorii
oraz z ˚ydów. Praca na zewnàtrz obozu polega∏a przewa˝nie na robotach ziemnych i by∏a zawsze bardzo ucià˝liwa. Stra˝ w czasie robót by∏a wzmacniana przez SS. Ja wyposa˝ony by∏em w pejcz, którym
si´ zwykle pos∏ugiwa∏em, aby pop´dzaç wi´êniów do pracy. Wi´êniowie byli ju˝ wycieƒczeni z powodu z∏ego traktowania, zimna, braku po˝ywienia. Bijàc ich i pop´dzajàc do pracy, powodowa∏em, ˝e
byli jeszcze bardziej wycieƒczeni i jestem w du˝ej cz´Êci odpowiedzialny za ich Êmierç, bo przewa˝nie oni umierali po powrocie z pracy. W moim komandzie umiera∏o ka˝dego dnia 2–3 wi´êniów, padali zwykle w nast´pstwie moich razów w drodze powrotnej z miejsca pracy do obozu. Inni wi´êniowie,
silniejsi, mieli obowiàzek transportowaç ich na noszach. Szczególnie jednego dnia bi∏em wi´ênia,
dopóki go nie zabi∏em. Zanim go zabi∏em, kaza∏em mu przez kwadrans tarzaç si´ w Êniegu.

wybór êróde∏

Nr 11

èród∏o: APMAB, Proces Za∏ogi, t. 42, k. 20–21.

1

Czyli komanda.
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Nr 12
1942 grudzieƒ 5, Auschwitz – Telegram kierownika Wydzia∏u IIIa (do spraw zatrudnienia wi´êniów)
w KL Auschwitz SS-Obersturmführera Heinricha Schwarza do Urz´du DII w G∏ównym Urz´dzie
Gospodarczo-Administracyjnym SS1 obrazujàcy stan zdrowotny wi´êniów przyby∏ych 19 paêdziernika
1942 r. z KL Buchenwald do KL Auschwitz

[...]
Au[schwitz], d[nia] 5 XII 1942
Dotyczy: Przeniesienie wi´êniów z KL Buchenwald (pomocnicy budowlani)

Z transportu z [obozu] Buchenwald zmar∏o do dnia 4 XII 1942 18 wi´êniów. Kolejnych trzech wi´êniów z powodu ró˝nych schorzeƒ znajduje si´ w szpitalu obozowym. WÊród pozosta∏ych 129 jest: 22
ogólnie wycieƒczonych, trzech z chorymi stopami – stanem zapalnym i opuchliznà, jeden bez lewego
ramienia, jeden ze zdeformowanym przegubem d∏oni, trzech z odmro˝onymi palcami. Z ca∏ego transportu zdolnych do pracy jest 100 wi´êniów, czyli 2/3 [transportu]. W rzeczywistoÊci robotników
budowlanych (przeszkolonych) – 2 proc.
kierownik Wydzia∏u IIIa
podp[isano]
[Heinrich] Schwarz
SS-Obersturmführer

èród∏o: APMAB, Pisma i telegramy dotyczàce zatrudnienia wi´êniów, D-Au-I-3a/17.

1

G∏ówny Urzàd Gospodarczo-Administracyjny SS (SS-Wirschafts und Verwaltungshauptamt) sk∏ada∏ si´ z „grup urz´dów”
(Amtsgruppen) oznaczonych du˝ymi literami (tu: grupa urz´dów D), w których sk∏ad wchodzi∏y poszczególne urz´dy oznaczone cyframi rzymskimi. Urzàd DII to Häftlingseinsatz, czyli Urzàd do Spraw Zatrudnienia Wi´êniów.
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Relacja Zofii Bator, wi´êniarki KL Auschwitz przyby∏ej z transportem 3 marca 1943 r., o pierwszym
dniu i warunkach bytowych w obozie kobiecym w Birkenau

Wy∏adowano nas na stacji OÊwi´cim i rzucono na kolana. Towarzyszy∏y temu bicie, wrzaski i ujadanie psów. Powietrze odurzy∏o nas, a strach i potworna sceneria odebra∏y zdolnoÊç reagowania na to,
co si´ wokó∏ dzia∏o. Piechotà pognano nas do Birnekau, oddalonego o kilka kilometrów od macierzystego obozu. Tam umieszczono nas w wielkim pustym bloku, gdzie po jednej stronie sta∏yÊmy my,
wi´êniarki z wielu wi´zieƒ, a po drugiej bardzo liczny transport berliƒskich ˚ydówek. By∏o ich oko∏o
dwieÊcie. Wszystkie mia∏y drogie futra i pi´knà bi˝uteri´ przemyÊlnie ukrytà w ubraniach. Na Êrodku
bloku jarzy∏a si´ ciemna ˝arówka, pod nià sta∏ ma∏y stolik, obok aufzejerka1 i funkcyjna wi´êniarka
sprawnymi r´kami obmacywa∏y ˚ydówki i przy pomocy ˝yletki czy no˝yka, tnàc pi´kne futra, wy∏uskiwa∏y istne skarby. [...] A ja w strasznej rozpaczy i osamotnieniu myÊla∏am ˝arliwie: Bo˝e, ja nic nie
chc´, tylko wróciç do mamy!
Jedna z ˚ydówek za˝y∏a trucizn´. Kona∏a w strasznych m´kach. Takiej rz´˝àcej, umierajàcej, wytatuowano numer obozowy, ˝eby w ewidencji – broƒ Bo˝e, nie zabrak∏o jednego trupa. Ordnung muß
sein!!!2 JakaÊ brudna, chrypiàca wi´êniarka z kijem rewidowa∏a nasze ubogie wi´zienne w´ze∏ki, szukajàc s∏oniny i chleba. Krzycza∏a, ˝e jak nie oddamy, to pójdziemy przez komin. Nie mog∏yÊmy zrozumieç, jak wi´êniarka mo˝e i ma prawo tak nas traktowaç. Bardzo szybko dowiedzia∏yÊmy si´, ˝e tam
nie by∏o ˝adnych praw i sprawiedliwoÊci. Racj´ mia∏ ten, kto mia∏ kij w r´ku. [...] ¸aƒcuszek
z medalikiem zerwa∏y mi z takà si∏à, ˝e zosta∏a mi krwawa rysa na szyi. Kiedy chcia∏am oczyÊciç b∏oto
z butów przed wrzuceniem ich do worka z ubraniem, znowu dosta∏am cios w g∏ow´ i wrzask: Ty idiotko, co ty chcesz czyÊciç, przecie˝ i tak nied∏ugo zdechniesz! Trzy miesiàce mo˝esz tu najwy˝ej po˝yç.
Potem by∏o strzy˝enie. Ku∏akiem zosta∏am skierowana w stron´ sto∏ka, za którym pi´trzy∏a si´
ogromna sterta ró˝nokolorowych w∏osów. Strzy˝ono grubymi no˝ycami w schodki, nie liczàc si´
z takimi drobiazgami, jak uci´cie odrobiny skóry. Mocne uderzenie da∏o znaç, ˝e to ju˝ koniec zabiegu.
Wszystko to robi∏y wi´êniarki.
Wi´êniarki z czerwonym winklem lub z gwiazdà.
Nast´pny etap to pomieszczenie przypominajàce ∏aêni´ parowà. Schody na ca∏ej szerokoÊci sali
wiod∏y pod sufit. Tam nie pozna∏am ju˝ nikogo ze znajomych. Widzia∏am tylko mas´ nagich, ogolonych kobiet, niepodobnych do siebie. Po jakimÊ czasie wp´dzono nas pod prysznice. Przy zaworach
sta∏a ruda, gruba Niemka, potwornie brzydka i ryczàca zachrypni´tym g∏osem: Niech mi która ucieka
spod wody, to jej ∏eb rozwal´ kijem. Dlaczego mia∏by kto uciekaç? – myÊla∏am – ka˝da ch´tnie si´
wykàpie. Kiedy chlusn´∏a na nas lodowata woda, dziewcz´ta z piskiem zacz´∏y spod niej uciekaç.
I wtedy „Puff Mutti” – jak jà nazywano, wpad∏a mi´dzy nas i na lewo i prawo grzmoci∏a grubym kijem.
A potem, bez wytarcia, p´dzone i przynaglane kijem, dosta∏yÊmy si´ do pomieszczenia, gdzie przydzielano ubrania. Bielizna brudna i twarda od zaschni´tej ropy, przyprawia∏a nas o md∏oÊci, ale kije
i ku∏aki zmusza∏y do ubrania jej. Póêniej widzia∏am, ˝e prawie wszystkie wi´êniarki, poza arystokratkami obozowymi, mia∏y straszliwe ropne wrzody na ca∏ym ciele, a bielizny w Birkenau nie prano.
Sukni´-pasiak dosta∏am wielkà i d∏ugà, a˝ do kostek, a jak´3 tak wàskà, ˝e nie mog∏am jej dopiàç. Poƒczoch´ jednà czarnà jedwabnà, a drugà kolorowà we∏nianà. Drewniaki tak du˝e, ˝e po zawiàzaniu
najciaÊniej, jak mog∏am, wychodzi∏a mi wierzchem noga. Tu wyboru nie by∏o. JeÊli któraÊ mia∏a wolnoÊciowe nawyki i wymagania, leczono jà z tego kijem i obelgami. W wi´zieniu dba∏yÊmy o czystoÊç.
By∏am tam cztery i pó∏ miesiàca i nie dopuÊci∏am do zawszenia. Tu po kilku minutach odczu∏yÊmy
obecnoÊç setek insektów. Zacz´∏o to bezwstydnie gryêç i spacerowaç po ubraniu. Strzepywa∏yÊmy to
z siebie z piskiem. [...]

wybór êróde∏
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Aufseherin (niem.) – nadzorczyni SS.
muß sein (niem.) – Porzàdek musi byç.
3 Jacke (niem.) – kurtka.
2 Ordnung
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Po apelu odszuka∏am panià Dryglewskà z córkà i razem z kilkoma innymi wi´êniarkami z Radomia
zaj´∏yÊmy Êrodkowà koj´ z oknem. Siedzia∏yÊmy w niej skulone, bo nawet tak ma∏a osoba jak ja nie
mog∏a si´ w niej, siedzàc wyprostowaç. Przez kilkanaÊcie dni trwa∏a kwarantanna. Wypuszczano nas
tylko na apel, a ca∏y dzieƒ siedzia∏yÊmy bezczynnie i obserwowa∏y nowy Êwiat przez maleƒkie okno.
Z tego okresu przypominam sobie pierwszy straszny obraz. Wychudzeni, trupiobladzi m´˝czyêni
nosili przed naszym blokiem kamienie. Du˝e g∏azy wielkoÊci wiadra. Jeden z nich, wyjàtkowo wymizerowany, zachwia∏ si´ i usi∏ujàc zachowaç równowag´, przystanà∏. Wtedy esesman poszczu∏ go psem
wilczurem. Zwierz´ rzuci∏o si´ i z pasjà zacz´∏o szarpaç poÊladek wi´ênia. Zobaczy∏am na pysku krew,
postrz´pione spodnie i rwane k∏ami cia∏o. A cz∏owiek ciàgle sta∏ z kamieniem. Wreszcie runà∏. Nie
wytrzyma∏am nerwowo. Widzia∏am potem du˝o potwornoÊci, ale ten obraz, pierwszy w moim obozowym ˝yciu, utrwali∏ si´ w mej pami´ci najmocniej i najboleÊniej.
Drugi makabryczny obraz to widok palonych nocà cia∏ w do∏ach wykopanych obok krematoriów.
Mia∏o to miejsce w 1944 roku. Za drutami p∏on´∏o ogromne ognisko. Do niego ty∏em podje˝d˝a∏y
samochody ci´˝arowe, za∏adowane zagazowanymi wi´êniami. Na brzegu samochodu sta∏o dwóch
wi´êniów z Sonderkommando, którzy chwytali cia∏a – jeden za r´ce, drugi za nogi i huÊtali nimi przez
chwil´, a potem ∏ukiem wyrzucali w dó∏. Cia∏a lecàce w p∏omienie wyglàda∏y jak niesamowite, upiorne ptaki, a padajàc w dó∏, wyrzuca∏y wysoko ogromny snop iskier. Na ten widok zamiera∏o ze strachu
i przera˝enia serce.
Jak˝e to?
Czy ju˝ nie ma si∏y, która by zabroni∏a takich potwornoÊci?
Czy ju˝ nie ma dla nas litoÊci u ludzi i u Boga?
A cia∏a lecia∏y, co chwila bucha∏ w niebo s∏up ognia i nie by∏o piorunów, nie trz´s∏a si´ ziemia, nie
by∏o karzàcej zbrodni´ r´ki...

èród∏o: APMAB, Wspomnienia, t. 74, k. 144–147.
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Relacja dr. Boles∏awa Zbozienia, wi´ênia KL Auschwitz, na temat egzekucji pod Âcianà Âmierci na
dziedziƒcu przed blokiem nr 11

KiedyÊ, dok∏adnej daty nie pami´tam, na ulicy obozu oÊwi´cimskiego spotkaliÊmy [Gerharda] Palitzscha. Prowadzi∏ przed sobà m´˝czyzn´ i kobiet´. Kobieta mia∏a na r´ku ma∏e dziecko, dwoje wi´kszych
dzieci w wieku oko∏o czterech i siedmiu lat sz∏o obok. Ca∏a grupa sz∏a w kierunku bloku 11. Zdà˝yliÊmy z kolegami dobiec do bloku 21. Z okna sali na pi´trze spoglàdaliÊmy na dziedziniec bloku 11,
stojàc na stole znajdujàcym si´ w tej sali. Do koƒca ˝ycia pozostanie mi w pami´ci scena, która rozegra∏a si´ przed naszymi oczyma. Kobieta i m´˝czyzna nie stawiali oporu, gdy Palitzsch ustawi∏ ich pod
Âcianà Âmierci. Wszystko to odbywa∏o si´ w najwi´kszym spokoju. M´˝czyzna trzyma∏ za ràczk´ dziecko znajdujàce si´ z lewej strony. Drugie dziecko sta∏o poÊrodku nich, równie˝ trzymali je za r´ce.
Najm∏odsze matka tuli∏a do piersi. Palitzsch najpierw strzeli∏ w g∏ówk´ niemowl´cia. Strza∏
w potylic´ rozsadzi∏ czaszk´, powodujàc ogromne krwawienie. Niemowl´ zamiota∏o si´, jak ryba, lecz
matka jeszcze mocniej przytuli∏a je do siebie. [Gerhard] Palitzsch strzeli∏ nast´pnie do dziecka stojàcego w Êrodku. M´˝czyzna i kobieta, chyba rodzice, nadal stali nieruchomo, jak kamienne posàgi. Póêniej
Palitzsch szamota∏ si´ z najstarszym dzieckiem, które nie pozwala∏o si´ zastrzeliç. Przewróci∏ je na ziemi´ i stojàc dziecku na plecach, strzeli∏ mu w ty∏ g∏owy. Wreszcie zastrzeli∏ kobiet´, a na koƒcu m´˝czyzn´. By∏o to coÊ potwornego [...]. Potem, chocia˝ wykonywano wiele egzekucji, nie oglàda∏em ich.
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èród∏o: APMAB, OÊwiadczenia, t. 70, k. 159–160.
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Nr 15
Relacja Eliego Wiesela, wi´ênia KL Auschwitz, dotyczàca przybycia do obozu 24 maja 1944 r. transportu ˚ydów z W´gier

Troskliwie przechowywane dotàd przedmioty pozosta∏y w pociàgu, a wraz z nimi – w koƒcu –
nasze z∏udzenia.
Co kilka metrów esesman celowa∏ w nas z karabinu. Krok za krokiem posuwaliÊmy si´ razem z t∏umem.
JakiÊ podoficer z pa∏kà w r´ku wyszed∏ nam na spotkanie. Wyda∏ rozkaz:
– M´˝czyêni na lewo! kobiety na prawo!
SzeÊç s∏ów wypowiedzianych spokojnie, oboj´tnie, bez emocji. SzeÊç krótkich, prostych s∏ów. A
przecie˝ w∏aÊnie wtedy rozdzielono mnie z matkà. Nie mia∏em czasu na zastanowienie, ale czu∏em ju˝
uÊcisk d∏oni ojca; zostaliÊmy sami. W u∏amku sekundy dostrzeg∏em, jak matka i siostry przesuwajà si´
na prawo. Tzipora trzyma∏a matk´ za r´k´. Zobaczy∏em je znikajàce w oddali; matka g∏adzi∏a jasne
w∏osy mojej siostrzyczki, jak gdyby chcàc jà ochroniç, a ja szed∏em z ojcem i innymi m´˝czyznami.
I nie wiedzia∏em, ˝e w owym miejscu i chwili rozstaj´ si´ z matkà i Tziporà na zawsze. Szed∏em dalej.
Ojciec trzyma∏ mojà d∏oƒ.
Z ty∏u upad∏ na ziemi´ stary cz∏owiek. Obok sta∏ esesman i wsuwa∏ rewolwer do kabury. Przesunà∏em r´k´ na rami´ ojca. MyÊla∏em tylko o jednym: nie straciç go. Nie pozostaç samemu.

èród∏o: Elie Wiesel, Noc, OÊwi´cim 1992, s. 34.
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Wspomnienia Mieczys∏awa Zajàca, wi´ênia KL Auschwitz, piel´gniarza w szpitalu obozowym
w Auschwitz III-Monowitz (fragment dotyczàcy prawdopodobnie 1944 r.)

Najgorsza by∏a jednak bezradnoÊç. Cz∏owiek chcia∏by pomóc, ale nie zawsze by∏o mo˝na. Brak
by∏o materia∏ów opatrunkowych z bawe∏ny. Rany opatrywano banda˝ami papierowymi. Te nasiàka∏y
szybko krwià i ropà, rwa∏y si´ na strz´py i trzeba by∏o zaczynaç od nowa. Rany nie chcia∏y si´ goiç,
gdy˝ organizmy by∏y wyczerpane g∏odem, awitaminozà i nadmiernà pracà. Zasadniczo w tym okresie
nie by∏o na Bunie wielu zgonów. Za∏atwia∏y to selekcje oraz przenoszenie muzu∏manów do obozu
w Brzezince. ¸adowanie trupów na auto transportujàce je do krematorium w Birkenau to by∏a jedyna
czynnoÊç, od której stara∏em si´ wymigaç. Pflegerzy1 dopisywali numery zmar∏ych o∏ówkiem kopiowym na udach – takie by∏o zarzàdzenie. Nast´pnie brali zmar∏ego za r´ce i za nogi i jak kawa∏ drewna
rzucali na wóz.
Jeszcze gorsze by∏o wynoszenie z bloków na auta wyselekcjonowanych chorych, którzy nie mogli
si´ poruszaç, a tak˝e odprowadzanie tych, którzy poruszali si´ z trudem. Stawiali oni zawsze to samo
pytanie: „Pfleger, gdzie my jedziemy? Dokàd nas odwo˝à?”. Co odpowiedzieç takiemu nieszcz´Ênikowi? Strasznà prawd´ zna∏ on dobrze. Ale jeszcze si´ ∏udzi∏. Jeszcze chcia∏by us∏yszeç choçby cz´Êciowe zaprzeczenie, ˝e nie jest to jeszcze najgorsze. Jeszcze pragnà∏ odrobiny otuchy, odrobiny
nadziei. Pozostawa∏a tylko jedna odpowiedê:
– Nie wiem. Nie wiem, bracie, gdzie ci´ wywo˝à.
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èród∏o: APMAB, Wspomnienia, t. 140, k. 117–118.

1

Pflege (niem.) – piel´gnowanie, opieka.
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Nr 17
Relacja Zalmena Lewentala, wi´ênia KL Auschwitz, dotyczàca powstania wi´êniów Sonderkommando
7 paêdziernika 1944 r.1

Lecz nast´pnego dnia, tj. w sobot´ rano 7 X 1944 r. dowiedzieliÊmy si´, ˝e w po∏udnie ma odejÊç
transport tych 300 (trzystu) ludzi z krem[atoriów] IV–V. Po raz ostatni umocniliÊmy nasze pozycje
i wyraênie i dok∏adnie poinformowaliÊmy ludzi b´dàcych z nami w kontakcie, jak si´ majà zachowaç
w ró˝nych okolicznoÊciach. Kiedy nadesz∏a godzina 1.25 w po∏udnie i przyszli, by zabraç tych trzystu
ludzi, to okazali oni ogromnà odwag´, nie chcàc ruszyç si´ z miejsca. PodnieÊli g∏oÊny krzyk, rzucili
si´ na wartowników z m∏otami i siekierami, niektórych z nich zranili, pozostali bili, czym mogli, po
prostu obrzucali ich kamieniami. ¸atwo sobie wyobraziç, jakie by∏y tego nast´pstwa. Nie up∏yn´∏o
kilka chwil, jak nadjecha∏ ca∏y oddzia∏ esesmanów uzbrojonych w karabiny maszynowe i granaty. By∏o
ich tak wielu, ˝e na ka˝dego wi´ênia przypada∏o nie mniej jak dwa karabiny maszynowe. A˝ takà armi´
zmobilizowano przeciwko nim. Nasi widzàc, ˝e sà zgubieni, chcieli w ostatniej chwili podpaliç
krem[atorium] IV i zginàç w walce, paÊç pod gradem kul na miejscu. I w ten sposób ca∏e krematorium
posz∏o z dymem. Nasze komando z krem[atoriów] II–III, widzàc z daleka p∏omienie i s∏yszàc donoÊnà
strzelanin´, by∏o przekonane, ˝e z tamtego komanda nikt nie pozosta∏ ˝ywy.

èród∏o: APMAB, Wspomnienia, t. 38, k. 81–82.

1 Relacja zosta∏a odnaleziona w 1962 r. podczas prac wykopaliskowych w rejonie krematorium III (zapiski zosta∏y zabezpieczone przed wilgocià ceratà i umieszczone w s∏oiku).
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Relacja Józefa Ciep∏ego, wi´ênia KL Auschwitz, dotyczàca ewakuacji obozu w styczniu 1945 r.

Obóz KL Auschwitz I opuÊci∏em oko∏o pó∏nocy 18/19 I 1945 r. Wokó∏ kolumny by∏o widaç eskort´ esesmanów, maszerujàcych po obu stronach ka˝dej grupy. W czasie marszu kolumny, nie zachowujàc odst´pów, po∏àczy∏y si´ w jednà ca∏oÊç. [...] Niedaleko od obozu, w okolicach Rajska, dostrzeg∏em
na poboczu drogi skulonà postaç kobiety. By∏ to oczywiÊcie trup wi´êniarki, którà zastrzelili wartownicy SS. Za Brzeszczami skr´ciliÊmy w kierunku stacji kolejowej w Jawiszowicach. Pami´tam, ˝e tam
w∏aÊnie zbieg∏ jeden wi´zieƒ. Do uciekajàcego zacz´li strzelaç esesmani, widaç by∏o nawet Êlady
Êwietlnych pocisków, ale uciekinier zniknà∏ w panujàcych ciemnoÊciach.
[...] Marsz utrudnia∏ silny mróz oraz oblodzona droga. Przypominam sobie, ˝e w∏aÊnie na tym
odcinku trasy, pomi´dzy miejscowoÊcià Miedêna a åwiklice, widzia∏em najwi´kszà iloÊç zw∏ok rozstrzelanych wi´êniów. Jeden z naszych kolegów, pochodzàcy z Poznania, który maszerowa∏ w pierwszej piàtce, doliczy∏ si´ 114 zw∏ok. By∏y to cia∏a tych, którzy maszerowali przed nami. Trupy le˝a∏y
bez∏adnie na drodze, trzeba by∏o je omijaç. [...] Za miejscowoÊcià Góra by∏em Êwiadkiem nast´pujàcego wydarzenia: jedna z wi´êniarek odesz∏a w pewnej chwili od maszerujàcej kolumny i wesz∏a na
Êcie˝k´ wiodàcà do pobliskiego domu. Dostrzegli jà oczywiÊcie esesmani z eskorty i któryÊ z nich
wezwa∏ wi´êniark´ do powrotu. Kobieta ta by∏a ju˝ u kresu wytrzyma∏oÊci i powiedzia∏a o tym esesmanowi. Ten rzek∏ do niej: „Ja ci pomog´! Ja ci pomog´!”. Mówi∏ do niej po niemiecku. Gdy wi´êniarka wesz∏a do przydro˝nego rowu, zosta∏a zastrzelona przez esesmana. [...] W Wodzis∏awiu zostaliÊmy za∏adowani do otwartych wagonów. [...] By∏o bardzo ciasno. Mnie za∏adowano do wagonu,
w którym jecha∏y tak˝e dzieci ˝ydowskie z W´gier oraz ch∏opcy polscy przywiezieni do KL Auschwitz
z powstania warszawskiego. Wagon mia∏ ˝elaznà konstrukcj´, nad burtà wystawa∏y tylko g∏owy. Cz´Êç
wi´êniów mia∏o ze sobà koce, wi´c zarzucano je na g∏ow´ i w ten sposób staraliÊmy si´ chroniç przed
mrozem i ch∏odem. [...] Wieczorem dnia 25 I 1945 r. pociàg przejecha∏ przez jakàÊ du˝à rzek´ (Dunaj)
i zatrzyma∏ si´ wreszcie na ma∏ej stacji. By∏a to stacja Mauthausen. Przy wy∏adunku okaza∏o si´, ˝e
w niektórych wagonach by∏o sporo trupów.
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èród∏o: APMAB, OÊwiadczenia, t. 86, k. 125–129.
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– Archiwum Instytutu Pami´ci Narodowej
– Armia Krajowa
– Archiwum Paƒstwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
– British Broadcasting Corporation
– Bataliony Ch∏opskie
– Biuro Edukacji Publicznej
– Generalne Gubernatorstwo
– Konzentrationslager (obóz koncentracyjny)
– Kommunistische Partei Österreichs (Komunistyczna Partia Austrii)
– Mi´dzynarodowy Komitet OÊwi´cimski
– Nazionalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Narodowosocjalistyczna Niemiecka
Partia Robotników)
– Oddzia∏owe Biuro Edukacji Publicznej
– Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego
– Polska Partia Socjalistyczna
– Rzeczpospolita Polska
– Reichssicherheitshauptamt (G∏ówny Urzàd Bezpieczeƒstwa Rzeszy)
– Sturmabteilungen (Oddzia∏y Szturmowe)
– Sicherheitsdienst (S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa)
– Schutzstaffeln (Sztafety Ochronne)
– United States of America (Stany Zjednoczone Ameryki Pó∏nocnej)
– Wojsko Polskie
– Zwiàzek Socjalistycznych Republik Radzieckich
– Zwiàzek Walki Zbrojnej
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WARSZAWA 2003

1) Fotografia lotnicza z czerwca
1944 r. przedstawiajàca obozy
Auschwitz I, Auschwitz II-Birkenau i Auschwitz III-Monowitz (Buna) oraz fabryk´ kauczuku i paliw syntetycznych koncernu IG Farbenindustrie. Zbiory APMAB.
KARTY

1

KARTY

2a) Pierwszych
wi´êniów
przyby∏ych do obozu hitlerowcy zatrudnili przy
burzeniu domów po wysiedlonej ludnoÊci polskiej. Fot. z 1940 r. Zbiory
APMAB.

2b) Fotografia obozu Auschwitz II-Birkenau wykonana przez aliancki samolot rozpoznawczy 13 wrzeÊnia
1944 r. W górnej cz´Êci widoczne sà cztery krematoria i komory gazowe; wzd∏u˝ rampy kolejowej
w centrum znajdujà si´ pociàgi dowo˝àce wi´êniów do obozu. Zbiory APMAB.
2

KARTY

3a) Brama prowadzàca do obozu Auschwitz I z napisem Arbeit macht frei (praca czyni wolnym). Fot. z maja
1945 r. Zbiory AIPN.

3b) G∏ówna brama obozu Auschwitz II-Birkenau, fotografia wykonana w 1945 r. po wyzwoleniu obozu.
Zbiory APMAB.
3
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4a) Obóz zarzàdzany by∏ przez kilkutysi´cznà za∏og´ z tzw. oddzia∏ów trupich czaszek (SS-Totenkopfverbände), które by∏y specjalnie szkolone do s∏u˝by w obozach koncentracyjnych. Na zdj´ciu
za∏oga SS w KL Auschwitz. Fot. z kwietnia 1941 r. Zbiory AIPN.

4b) Apel za∏ogi SS w KL Auschwitz 20 kwietnia 1941 r. Zbiory APMAB.
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5a) Deportowani ˚ydzi na rampie kolejowej w Auschwitz II-Birkenau - oddzielnie kobiety z dzieçmi (z lewej)
i m´˝czyêni (z prawej). W g∏´bi widoczna brama wjazdowa do obozu oraz baraki obozu kobiecego. Zbiory
APMAB.

5b) Wi´êniowie uznani za zdolnych do pracy mieli
na pasiakach naszyte tzw. trójkàty (winkle),
których kolor by∏ zale˝ny od przyczyny
aresztowania, np. czerwone trójkàty oznacza∏y
wi´êniów politycznych, zielone – kryminalnych. Zbiory AIPN.
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6a) Jedno z pomieszczeƒ tzw. nowej sauny, czyli budynku przyj´ç obejmujàcego kompleks ∏aêni i komór do
dezynfekcji odzie˝y w Auschwitz II-Birkenau. W g∏´bi widoczna grupa wi´êniów odpowiedzialnych za
rejestracj´, oczekujàca zapewne na nowo przyby∏ych wi´êniów. Zbiory APMAB.

6b) Wi´êniarki wyselekcjonowane do pracy przed wejÊciem do obozu kobiecego w Auschwitz II-Birkenau.
W tle wagony na rampie kolejowej, po lewej fragment wartowni SS (Blockführerstube). Zbiory APMAB.
6
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7a) Do 1943 r. wi´êniów osadzanych w obozie fotografowano w trzech pozach, co mia∏o m.in. u∏atwiç
schwytanie wi´ênia w razie ucieczki. Na zdj´ciu prof. Marian Gieszczykiewicz rozstrzelany pod Âcianà
Âmierci w 1942 r. W dokumentacji obozowej jako przyczyn´ Êmierci podano wyniszczenie organizmu
i nie˝yt jelit. Zbiory APMAB.

7b) Katarzyna Kwoka przywieziona do KL Auschwitz 13 grudnia 1942 r. z ZamoÊcia. Zmar∏a 6 lutego 1943 r.
w wieku 15 lat najprawdopodobniej na tyfus. Zbiory APMAB.

7c) Fotografia jednego z m∏odocianych wi´êniów KL Auschwitz. Zbiory APMAB.
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8a) Najstarsza cz´Êç obozu Auschwitz I. Obóz otoczony by∏ podwójnà linià drutu kolczastego pod napi´ciem,
a od strony ulicy tak˝e wysokim murem z p∏yt betonowych, przy którym w niewielkich odleg∏oÊciach od
siebie sta∏y wie˝e wartownicze. Na drugim planie tylna Êciana bloku nr 11 oraz Âciana Âmierci. Fot.
z lutego–marca 1945 r. Zbiory AIPN.

8b) KL Auschwitz-Birkenau – cz´Êç obozu wybudowana na terenie wsi Brzezinka. Zbiory APMAB.
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9a) Wi´êniarki w jednym z drewnianych baraków obozu Auschwitz II-Birkenau. Fotografia wykonana
w 1945 r. po wyzwoleniu obozu. Zbiory APMAB.

9b) Rysunek wi´ênia Jerzego Potrzebowskiego zatytu∏owany Mycie w umywalni, akwarela jednobarwna
z 1950 r. Zbiory APMAB.
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10a) Rysunek wi´êniarki Janiny Tollik zatytu∏owany Wymarsz do pracy, olej, 1946 r. Zbiory APMAB.

10b) Orkiestra obozowa grajàca dla wi´êniów idàcych do pracy i powracajàcych z niej. Z prawej strony widaç
wartowni´ SS (Blockführerstube). Fot. z wiosny 1941 r. Zbiory AIPN.
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11a) Jednà z form eksterminacji wi´êniów by∏a niewolnicza praca. By∏a ona obowiàzkiem ka˝dego wi´ênia.
Na zdj´ciu widoczne wn´trze kuêni obozowej w Auschwitz I. Fot. z lat 1942–1943. Zbiory APMAB.

11b) Kobiety przy pracy w kopalni ˝wiru w Auschwitz II-Birkenau. Fot. z lat 1942–1943. Zbiory AIPN.
11
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12a) Wizyta Reichsführera SS Heinricha Himmlera w fabryce IG
Farbenindustrie w Monowicach w 1942 r. W pierwszym rz´dzie
od lewej: Heinrich Himmler, naczelny in˝ynier IG Farbeninsdustrie Maksymilian Faust i komendant KL Auschwitz
Rudolf Höss. Z zachowanych dokumentów wynika, ˝e przy
budowie zak∏adów zgin´∏o oko∏o 14 tys. wi´êniów. Zbiory
APMAB.

12b, c) Wi´êniowie przy budowie fabryki zbrojeniowej Kruppa zlokalizowanej
przy obozie Auschwitz I. Fot. z lat 1942–1943. Zbiory AIPN (fot.
Êrodkowa) i APMAB (fot. dolna).
12
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13a, b)

Wi´êniowie rozlokowani byli tak˝e w ponad czterdziestu podobozach KL Auschwitz,
wybudowanych g∏ównie na Âlàsku przy niemieckich zak∏adach przemys∏owych. Panujàce w nich
warunki pracy nie ró˝ni∏y si´ niczym od tych na terenie samego obozu.
Na zdj´ciu górnym cementownia w Goleszowie nale˝àca do SS. W jednym z budynków fabrycznych
zlokalizowany zosta∏ obóz. Fot. z 1959 r. Zbiory APMAB.
Na zdj´ciu dolnym budynki kolonii kopalnianej w Libià˝u, gdzie tak˝e mieÊci∏ si´ jeden
z podobozów. Na drugim planie kopalnia w´gla „Janina”. Fot. z 1959 r. Zbiory APMAB.
13
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14a) Rysunek wi´ênia W∏adys∏awa Siwka zatytu∏owany Bicie na kozio∏ku bloku 11, akwarela jednobarwna,
1948 r. Zbiory APMAB.

14b) Meldunek w∏adz obozowych sporzàdzony w zwiàzku z kradzie˝à jab∏ka przez wi´êniark´ Mari´
Tajfelbaum. Proponowana kara to pi´ç nocy pobytu w celi do stania o powierzchni oko∏o 0,8 metra kw.
Zbiory APMAB.
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15a) KL Auschwitz I – Âciana Âmierci na dziedziƒcu pomi´dzy blokami nr 10 i 11, miejsce rozstrzeliwania
wi´êniów, g∏ównie Polaków. Fotografia wykonana po wyzwoleniu obozu w 1945 r. Zbiory APMAB.

15b) PrzenoÊna szubienica na dziedziƒcu bloku
nr 11 w obozie Auschwitz I. Fotografia wykonana po wyzwoleniu obozu w 1945 r.
Zbiory APMAB.
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16a) Wi´êniowie (w tym dzieci) byli wykorzystywani równie˝ do zbrodniczych
eksperymentów medycznych. Po przeprowadzeniu doÊwiadczeƒ wi´êniów najcz´Êciej zabijano zastrzykami fenolu lub
w komorach gazowych. Jednym z najbardziej znanych lekarzy przest´pców by∏
dr Josef Mengele. Zbiory APMAB.

16b) Zapotrzebowanie na 5 kg fenolu skierowane do apteki obozowej, podpisane przez sanitariusza SS Josefa
Klehra, oraz strzykawka s∏u˝àca do uÊmiercania. Zbiory APMAB.
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17a) Rysunek wi´ênia Jerzego Potrzebowskiego zatytu∏owany ¸adowanie chorych na auto, akwarela
jednobarwna, 1950 r. Zbiory APMAB.

17b) Akt zgonu wi´ênia dr. Emanuela Haasa,
s∏owackiego ˚yda, wystawiony przez
obozowy urzàd stanu cywilnego. W dokumencie podano, ˝e wi´zieƒ zmar∏ na
„astm´ serca” w mieÊcie Auschwitz przy
ul. Koszarowej, a zgon stwierdzi∏ „doktor
medycyny Kitt”. Tego rodzaju akty
zgonów wystawiano masowo w KL
Auschwitz, zapisujàc fikcyjne przyczyny
Êmierci. Owi „lekarze medycyny” to
esesmani, funkcjonariusze obozowej s∏u˝by medycznej. Zbiory APMAB.
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18a) Dzia∏acze Stronnictwa Ludowego z ziemi oÊwi´cimskiej. Wi´kszoÊç z nich bra∏a udzia∏ w przyobozowym
ruchu oporu. Fot. z 1934 r. Zbiory APMAB.

18b) Wanda Sztwiertnia i Helena Szpak-Datoƒ zaanga˝owane w akcj´ pomocy
wi´êniom. Zbiory APMAB.
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19a, b) Wi´êniowie – z wyjàtkiem ˚ydów i jeƒców radzieckich – dwa razy w miesiàcu mogli pisaç listy na
specjalnym formularzu. Pisane one by∏y po niemiecku i podlega∏y obozowej cenzurze. Na zdj´ciu
korespondencja wi´ênia KL Auschwitz Bronis∏awa Czecha, znanego przed wojnà narciarza,
reprezentanta Polski w konkurencjach alpejskich. Zbiory APMAB.
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20a) Meldunek obozowego ruchu oporu o powstaniu ˝ydowskich wi´êniów z Sonderkommando 7 paêdziernika
1944 r. do organizacji Pomoc Wi´êniom Obozów Koncentracyjnych w Krakowie. Zbiory APMAB.
Rozszyfrowana treÊç meldunku:
„9 paêdziernika 1944. W sobot´ 7 paêdziernika [1944] mia∏o zostaç zagazowane Sonderkommando
pracujàce przy gazowaniu i paleniu. Do gazowania jednak nie dosz∏o, poniewa˝ zrozpaczeni wi´êniowie,
widzàc nieuchronnà Êmierç, rzucili si´ na esesmanów i zabijajàc szeÊciu z nich1, przedarli si´ przez lini´
stra˝y. Oko∏o dwustu zosta∏o w czasie poÊcigu zastrzelonych, oko∏o pi´ciuset uratowa∏o si´2. Jedno
z krematoriów zosta∏o podpalone.
Wieczorny przelot samolotów alianckich, zwiàzany z nalotem na Âlàsk, utrudni∏ poÊcig. Obecnie SS grozi
krwawym odwetem na wszystkich wi´êniach, uwa˝ajàc za nies∏ychanà zbrodni´ to, ˝e wi´êniowie nie
pozwalajà si´ gazowaç. O fakcie zosta∏ zawiadomiony Berlin w specjalnym raporcie [...] w którym
za˝àdano rozszerzenia pe∏nomocnictw i przyspieszenia krwawej kàpieli OÊwi´cimia. Wi´êniowie ˝àdajà
wyznaczenia zak∏adników za zagro˝ony OÊwi´cim. Podaç natychmiast do radia Londyn. [...]”
1
2

W rzeczywistoÊci w trakcie buntu zgin´∏o trzech esesmanów.
˚aden z wi´êniów Sonderkomando nie zdo∏a∏ wówczas zbiec z obozu.

20b)

Roza Robota, cz∏onkini obozowego ruchu oporu. Przekazywa∏a
wi´êniom zatrudnionym w Sonderkommando materia∏y wybuchowe, które zosta∏y wykorzystane podczas powstania 7 paêdziernika 1944 r. Powieszona 6 stycznia 1945 r. w czasie ostatniej
egzekucji w obozie. Zbiory APMAB.
20

21a)Portret Mali Zimetbaum narysowany o∏ówkiem przez wi´êniark´ Zofi´
St´pieƒ. Zbiory APMAB.

21b) Fotografia obozowa Edwarda Galiƒskiego. Zbiory APMAB.
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22a) Transport sowieckich jeƒców wojennych przyby∏ych do KL Auschwitz. Zbiory APMAB.

22b) Kartoteka sowieckiego jeƒca wojennego.
Na dole widoczna data przyj´cia do obozu
i data Êmierci. Zbiory APMAB.
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23a) Wi´êniowie po opuszczeniu wagonów na rampie kolejowej w Auschwitz II-Bireknau. Na dalszym planie
kominy krematoriów II i III. Przewa˝nie oko∏o 70–75 proc. ka˝dego transportu kierowano bezpoÊrednio
do komór gazowych. Zbiory APMAB.

23b) ˚ydzi na rampie kolejowej w Auschwitz II-Birkenau. Fot. z 1944 r. Zbiory APMAB.
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24a) Kobiety i dzieci w lasku w pobli˝u krematorium V, przed wejÊciem do komory gazowej. Ofiary
informowano, ˝e udajà si´ do ∏aêni. Zbiory APMAB.

24b, c) Na zdj´ciu lewym nagie kobiety przed wejÊciem do komory gazowej krematorium V. Gdy nie
nadà˝ano z opró˝nianiem rozbieralni, ofiary musia∏y zostawiaç odzie˝ na zewnàtrz budynku.
Na zdj´ciu prawym palenie zw∏ok w do∏ach w pobli˝u krematorium V. Zdj´cia zosta∏y wykonane
z ukrycia przez cz∏onków Sonderkommando i przemycone nast´pnie do Krakowa. Zbiory APMAB.
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25a) Puszka z cyklonem B znaleziona po wyzwoleniu obozu w 1945 r. Zbiory APMAB.

25b) Zezwolenie na wyjazd pi´ciotonowej ci´˝arówki z Auschwitz do fabryki cyklonu B
w Dessau w celu dostarczenia
„materia∏u do przesiedlania
˚ydów”. Zbiory APMAB.
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26a) Komora gazowa i krematorium IV w budowie. Fot. z lat 1942–1943. Zbiory APMAB.

26b) Zezwolenie na podró˝ s∏u˝bowà z Auschwitz do ¸odzi (Litzmannstadt) dla komendanta KL Auschwitz
Rudolfa Hössa w celu „zwiedzenia stacji doÊwiadczalnej pieców polowych akcji Reinhard”. W rzeczywistoÊci mia∏ poznaç metody palenia zw∏ok w obozie zag∏ady w Che∏mnie nad Nerem. Zbiory APMAB.
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27a) Meldunek kierownika Centralnego
Zarzàdu Budowlanego SS Auschwitz
Karla Bischoffa z 28 czerwca 1943 r.
o szacowanej dobowej wydajnoÊci pi´ciu
istniejàcych wówczas krematoriów
w obozach Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau: 4756 cia∏. Zbiory APMAB.

27b) Piece krematoryjne w II krematorium w Auschwitz II-Birkenau. Fot. z 1943 r. Zbiory AIPN.
27
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28a) Szkic krematorium wykonany po wyzwoleniu obozu w 1945 r. dla Nadzwyczajnej Komisji Paƒstwowej
ZSRR Badania Zbrodni Niemieckich. Zbiory AIPN.

28b) W styczniu 1945 r. powo∏ano Komisj´ Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. Na zdj´ciu cz∏onkowie
Komisji przy ruinach krematorium V w Auschwitz II-Birkenau. Zbiory APMAB.
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29a) Baga˝e zamordowanych wi´êniów. Posegregowane rzeczy transportowano do Trzeciej Rzeszy. Zbiory
APMAB.

29b) Obuwie wi´êniów przechowywane w magazynach w pobli˝u obozu Auschwitz I. Fot. z lutego–marca
1945 r. Zbiory AIPN.
29

KARTY

30a, b) W∏osy zagazowanych wi´êniów noszàce Êlady cyklonu B. Za 1 kg w∏osów ludzkich fabryki
niemieckie p∏aci∏y 50 fenigów. Produkowano z nich tkanin´ zwanà w∏osiankà. Zbiory APMAB.
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31a) Jeden z baraków „Kanady”, tj. magazynów z mieniem zagrabionym wi´êniom, podpalony w styczniu
1945 r. przez wycofujàcych si´ Niemców. Zbiory APMAB.

31b) Widok obozu po wyzwoleniu 27 stycznia 1945 r. Zbiory AIPN.
31
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32a) Oswobodzeni wi´êniowie, styczeƒ 1945 r. Zbiory APMAB.

32b) Dzieci pokazujàce wytatuowane numery obozowe, styczeƒ 1945 r. Zbiory APMAB.
32
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33a, b) Oswobodzonym wi´êniom KL Auschwitz pomoc nieÊli pracownicy Polskiego Czerwonego Krzy˝a
i sowieckiej s∏u˝by medycznej. Zbiory AIPN (fot. górna) i APMAB (fot. dolna).
33
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34a) Wycofujàcy si´ Niemcy ewakuowali do obozów w Trzeciej Rzeszy oko∏o 60 tys. wi´êniów; w KL
Auschwitz pozostali tylko niezdolni do marszu. Na zdj´ciu dzieci z odmro˝eniami stóp spowodowanymi
tzw. karnà stójkà czyli staniem na mrozie bez obuwia przez 12 godzin. Zbiory AIPN.

34b) 22-letni wi´zieƒ z Rumunii. Zbiory AIPN.
34

35c) W 1947 r. przeciwko komendantowi KL Auschwitz
Rudolfowi Hössowi i 40 cz∏onkom za∏ogi SS toczy∏y si´
procesy przed Najwy˝szym Trybuna∏em Narodowym
w Polsce. 24 oskar˝onych skazano na kar´ Êmierci. Na
zdj´ciu Rudolf Höss podczas procesu w Warszawie.
Zbiory APMAB.

35a, b) ¸awa oskar˝onych podczas procesu w Krakowie, 1947 r. Zbiory APMAB.
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36) Fragment tzw. listy kwarantanny, sporzàdzonej tajnie przez wi´ênia dr. Ottona Wolkena, z wykazem transportów skierowanych do KL Auschwitz od
21 paêdziernika do 20 grudnia 1944 r. Odnotowano w niej m.in. daty
przybycia transportów, kategorie wi´êniów, miejscowoÊci lub kraje, z których przyjecha∏y transporty, wydane wi´êniom numery i liczb´ wi´êniów
w transporcie. Obóz znajdowa∏ si´ wówczas w fazie wst´pnej likwidacji,
tote˝ liczba transportów by∏a niewielka. Zbiory APMAB.

Dane te pochodzà z pracy Franciszka Pipera Ilu ludzi zgin´∏o w KL Auschwitz?
(OÊwi´cim 1992). Oparte zosta∏y na ró˝nego typu materia∏ach êród∏owych, w cz´Êci
trudnych do weryfikacji, stàd niektóre liczby podano w zaokràgleniu.

* Czesi, Rosjanie, Bia∏orusini, Jugos∏owianie, Francuzi, Ukraiƒcy, Niemcy, Austriacy i inni.

Zmarli w KL Auschwitz w latach 1940–1945

Deportowani do KL Auschwitz w latach 1940–1945
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37a) Przedwojenna fotografia znaleziona po wyzwoleniu obozu w baga˝ach ˚ydów b´dziƒskich. Zbiory
APMAB.

37b) Walizka odebrana jednemu z ˚ydów przywiezionych do KL Auschwitz. Zbiory APMAB.
37
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38a, b) ¸y˝eczka do herbaty i but dzieci´cy odebrane ˚ydom przywiezionym do KL Auschwitz. Zbiory
APMAB.
38
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39a) Ok∏adka r´cznie malowanej ksià˝eczki Bajka o przygodach czarnego kurczàtka, wykonanej
prawdopodobnie przez Stanis∏awa B´cia, jednego z wi´êniów zatrudnionych w biurze budowlanym SS.
Egzemplarze tej ksià˝eczki wi´êniowie wysy∏ali nielegalnie swoim dzieciom oraz ofiarowywali dzieciom
z OÊwi´cimia i okolicznych wsi, których mieszkaƒcy przemycali do obozu ˝ywnoÊç i leki. Zbiory APMAB.

39b) Rysunek wykonany na suficie baraku karnej kompanii w obozie m´skim Auschwitz II-Birkenau
przedstawiajàcy prac´ wi´êniów przy budowie g∏ównego rowu odwadniajàcego. Zbiory APMAB.
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G¸ÓWNE TRANSPORTY ˚YDÓW DO KL AUSCHWITZ

Norwegia
690

Holandia
60 000

Niemcy
23 000

Polska
300 000

Belgia
25 000

AUSCHWITZ

Czechy
36 000

S∏owacja
27 000
Francja
69 000

W´gry
438 000
W∏ochy
7 500

Jugos∏awia
10 000

Grecja
55 000

40) Liczby na mapie nie uwzgl´dniajà oko∏o 34 tys. ˚ydów przywiezionych do KL Auschwitz
z innych obozów koncentracyjnych i pozosta∏ych krajów europejskich. Oprac. mapy APMAB.
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˚YDZI PRZYWIEZIENI DO KL AUSCHWITZ
W LATACH 1940–1945

Opracowane na podstawie: F.Piper, Ilu ludzi zgin´∏o w Auschwitz? (obliczenia szacunkowe oparte na dost´pnej
literaturze i dokumentach).
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CYGANIE PRZYWIEZIENI DO KL AUSCHWITZ-BIRKENAU
W LATACH 1940–1945

Opracowane na podstawie g∏ównej ksi´gi ewidencyjnej obozu dla Cyganów w KL Auschwitz-Birkenau
(ksi´ga zawiera ogó∏em 20 943 wpisy). Zbiory APMAB.
42
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PAMIĘĆ DLA PRZYSZŁOŚCI
Obozy koncentracyjne stanowiły bardzo ważne ogniwo niemieckiego
systemu okupacyjnego. Część z nich stała się obozami zagłady. Najbardziej
znany z nich – KL Auschwitz-Birkenau, założony w maju 1940 r. na
przedmieściach Oświęcimia – stał się największym cmentarzem świata.
W ciągu niespełna pięciu lat funkcjonowania obozu hitlerowcy wymordowali w nim ponad 1,1 mln ludzi, przede wszystkim Żydów, kierowanych
tam w ramach tzw. polityki ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej.
Znaczną liczbę ofiar obozu stanowili też Polacy, Romowie oraz sowieccy
jeńcy wojenni.
KL Auschwitz-Birkenau był największym ośrodkiem masowej zagłady
ludności żydowskiej, największym obozem koncentracyjnym dla więźniów
różnych narodowości, miejscem wyniszczającej, niewolniczej pracy,
w którym przeprowadzano egzekucje i zbrodnicze eksperymenty medyczne
na więźniach (także na dzieciach) oraz dokonywano – na ogromną skalę
– grabieży mienia pomordowanych.
Od ponad pół wieku Auschwitz jest symbolem największego okrucieństwa,
jakiego może dopuścić się człowiek, zinstytucjonalizowania śmierci i przekreślenia wszystkich uniwersalnych wartości. Jest także przestrogą, do czego
może prowadzić każda zbrodnicza ideologia.
Mamy nadzieję, że zamieszczone w pakiecie materiały pomogą Państwu
przybliżyć tę trudną tematykę na lekcjach historii i języka polskiego nie tylko
w wymiarze historycznym, lecz także moralnym, a uwrażliwiając młodego
człowieka na tragedię milionów zamordowanych, pomogą mu wyciągnąć
odpowiednie wnioski z przeszłości.
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W „Tekach edukacyjnych IPN” nauczyciele i uczniowie znajdą źródła historyczne oraz materiały dydaktyczne
dotyczące najnowszej historii Polski (1939–1989). Są one odpowiedzią na prośby nauczycieli o wyposażenie
w pomoce umożliwiające przybliżenie uczniom wszystkich, zwłaszcza najtrudniejszych i kontrowersyjnych, tema
tów z historii Polski w tym okresie.
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