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Wstęp i podziękowania

Idea tej książka zrodziła się podczas pierwszgo Europejskiego Warsztatu Nauczy-
cieli Rady Europy pt. „Auschwitz – historia i symbolika”, który odbył się w Krakowie 
i w Oświęcimiu we wrześniu 2006 roku. Jego organizatorami były następujące instytu-
cje: polskie Ministerstwo Edukacji Narodowej, Międzynarodowe Centrum Edukacji o Au-
schwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz Uniwersytet 
Pedagogiczny w Krakowie. Warsztaty te mają charakter cykliczny i do tej pory odby-
ło się już pięć ich edycji. Organizowane są w ramach programu Pestalozzi Rady Europy 
oraz Dnia Pamięci o Holokauście i Przeciwdziałaniu Zbrodniom Przeciwko Ludzkości. 

W pierwszym Europejskim Warsztacie wzięło udział ok. 50 nauczycieli z Polski i innych 
krajów Europy, którzy dyskutowali na temat edukacji w autentycznym miejscu pamięci. 
Obecni na seminarium nauczyciele i eksperci Rady Europy wyrazili potrzebę opracowania 
materiałów edukacyjnych, które mogłyby pomóc nauczycielom w zorganizowaniu wizyty 
studyjnej w Miejscu Pamięci Auschwitz – od etapu przygotowania, przez samą 
wizytę, aż do jej podsumowania. Muzeum potwierdziło pilną potrzebę stworzenia 
takiego pakietu z uwagi na stale rosnącą liczbę odwiedzającej młodzieży. Propozycja 
stworzenia europejskiego pakietu edukacyjnego zwróciła uwagę polskiego Ministerstwa 
Edukacji Narodowej oraz Rady Europy, które postanowiły sfinansować projekt. 

W marcu 2007 roku w Warszawie powołany został zespół koordynujący prace nad 
projektem, którego członkami zostali przedstawicie głównych instytucji zaanga-
żowanych w projekt, tj.: Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, Rady Europy 
oraz polskiego Ministerstwa Edukacji Narodowej, które przejęło ciężar finansowy 
prac. W trakcie jego realizacji do projektu włączone zostały dwie instytucje partner-
skie, tj. Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej 
w Krakowie oraz Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie. 

W tym miejscu pragniemy wyrazić naszą wdzięczność dla wszystkich osób zaangażo-
wanych w projekt, zwłaszcza dla Stefanii Wilkiel, radcy Ministra Edukacji Narodowej 
w Departamencie Współpracy z Zagranicą; Krystynie Oleksy – ówczesnej zastępcy dy-
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Europejski i uniwersalny wymiar 
Auschwitz 

Europejskie i uniwersalne źródła Holokaustu

Auschwitz nie powstał w 1940 roku z niczego. Jego źródła – kulturowe, techniczne 
i symboliczne – należą zarówno do dziedzictwa kontynentu europejskiego, jak 
i historii ludzkości w ogóle. Auschwitz nie był wydarzeniem przypadkowym, nie był też 
efektem jakiegoś pojedynczego „impulsu”. Jego integralną częścią jest także Holokaust. 
Dlatego badanie i studiowanie Holokaustu zależą od dostrzeżenia tego faktu. W prze-
ciwnym razie Holokaust traktowany będzie w kategoriach zjawiska niewytłumaczalnego, 
nadprzyrodzonego lub metafizycznego, jako niemożliwego do zrozumienia zrządzenia 
losu. Dopiero pamiętając o tym, że zbrodniarze z Auschwitz nie byli potworami, ale 
zwykłymi ludźmi, a także umieszczając Holokaust w kontekście jego skomplikowa-
nych europejskich korzeni poprzez analizę tego, jak w danym momencie poszczególne 
okoliczności doprowadziły do stworzenia i wprowadzenia w życiu programu ekstermi-
nacji części społeczeństwa, możemy podjąć analityczną próbę odpowiedzi na pytanie, 
jak w ogóle taka rzecz była możliwa. Współcześni badacze, tacy jak Georges Bensoussan 
czy Enzo Traverso, podkreślali europejski wymiar dziedzictwa Auschwitz:

Auschwitz nie zmienił form cywilizacji. Jeżeli dziś komory gazowe postrzega się jako zała-
manie cywilizacji, to dzieje się tak dlatego, iż reprezentują one moment w historii ukazu-
jący destruktywny potencjał cywilizacji oraz ślepe zaułki, w których owa cywilizacja się 
potknęła. Tendencje antyoświeceniowe, połączone z postępem technicznym i przemy-
słowym, monopol państwa na przemoc oraz racjonalizacja metod dominacji pokazały, że 
eksterminacja sama w sobie jest tak naprawdę jednym z oblicz cywilizacji.1 

Motywy tej zbrodni (rasizm, antysemityzm, antykomunizm, eugenika) oraz narzędzia 
służące do jej dokonania (wojna, podbój i eksterminacja na skalę przemysłową) wpisują 

1. Traverso Enzo, The origins of Nazi violence, New York and London 2003, s. 2 (pierwsze wydanie tej 
książki ukazało się w języku francuskim pt. La violence nazi, une généalogie européenne, Paris 2002).

rektora ds. edukacji i dyrektor Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Ho-
lokauście (MCEAH); Alicji Białeckiej, ówczesnej kierownik Sekcji Programowej MCEAH, 
dr. Piotrowi Trojańskiemu z Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie 
oraz doradcy akademickiemu MCEAH, Edycie Kurek zastępcy dyrektora Żydowskiego In-
stytutu Historycznego w Warszawie, Carole Reich, dyrektor  programu „Przekazywanie 
pamięci o Holokauście i zapobieganie zbrodniom przeciw ludzkości” w Wydziale Demo-
kracji Rady Europy,  Fabienne Regard, ekspertce z Rady Europy, jak również wszystkim 
przygotowującym, tłumaczącym i sprawdzającym ostateczny tekst niniejszej publikacji. 
Pragniemy także wyrazić naszą ogromną wdzięczność Jean-Michelowi Lecomte, który 
zainspirował nas i pomógł w realizacji tego projektu. Dodatkowo składamy podziękowa-
nia dr Marii Martyniak za trud edycji tekstów wydania polskiego. 

Publikacja powstała częściowo w języku polskim i francuskim, a następnie przetłuma-
czona została na angielski. Niniejsze wydanie jest adaptacją tekstów oryginalnych, które 
zostały dostosowane do potrzeb polskiego odbiorcy.  
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się w kontekst  cywilizacji europejskiej. Myśl, że cywilizacja może zakładać podbój 
i eksterminację „gorszych” czy „szkodliwych” ras, a także instrumentalna koncepcja 
technologii jako środka dla zorganizowanego eliminowania wrogów nie zostały stwo-
rzone przez nazistów. Były to pojęcia obecne w Europie od XIX w., kiedy powstało społe-
czeństwo przemysłowe. Ów „rodowód” Auschwitz, który w swoich badaniach śledził 
E. Traverso podkreśla, że przemoc i zbrodnie nazizmu wyłoniły się z pewnej wspólnej 
podstawy kultury zachodniej. Nie oznacza to, że Auschwitz odkrył istotę świata Zachodu, 
jednak Traverso sugeruje, że był on jednym z jego możliwych tworów i w tym sensie 
możemy doszukiwać się związków pokrewieństwa pomiędzy nimi. 

Dopiero w czasie II wojny światowej wszystkie wymienione powyżej elementy wystąpiły 
równocześnie. Średniowieczny chrześcijański antyjudaizm, hiszpańska inkwizycja, wypę-
dzenie Żydów z Hiszpanii, wynalazek gilotyny, broni maszynowej i przemysłowego uboju, 
wyludnianie się wsi, taśma produkcyjna Forda oraz racjonalna administracja razem 
z myśleniem antyoświeceniowym, teoriami rasizmu, „higieną rasową” i eugeniką, a także 
rzezie wojen kolonialnych i I wojny światowej uformowały społeczny kontekst i mentalny 
krajobraz, w którym można było wymyślić i zrealizować „ostateczne rozwiązanie”. 
To właśnie te składniki stworzyły techniczne, ideologiczne i kulturowe obszary, budując 
antropologiczny kontekst, w którym Auschwitz był możliwy. Ludobójstwo Żydów w unika-
towy sposób połączyło zatem wiele modeli dominacji i eksterminacji, testowanych już 
wcześniej w historii nowożytnej Zachodu.2 

Europa w czasie II wojny światowej

Ekspansjonizm nazistowski bazował na idei zdobywania przestrzeni życiowej (niem. 
Lebensraum), która była wsparta teoriami rasistowskimi. Jej rezultatem był imperialny 
projekt podporządkowania większości Europy „rasie aryjskiej”. Oznaczało to zniewolenie 
niektórych narodów, a także pozbycie się tych określanych jako „wrogów Rzeszy”. 
Dzięki temu miała powstać „przestrzeń życiowa” dla niemieckich „panów”. Oczywiście, 
nazistowska propaganda nie określała tego tak dosłownie. Szef Izby Prasy 
Rzeszy dr Otto Dietrich podczas konferencji w Pradze w 1941 roku mówił o stwo-
rzeniu „nowego porządku” opartego „nie na zasadzie przywileju tego, czy innego narodu, 
ale na zasadzie równych szans dla każdego z nich”. Miał to być „związek narodów stwo-
rzony według kryterium rasowego, jednak tworzących organiczną całość”.3 W ten 
sposób miała funkcjonować tysiącletnia Rzesza. Niektórzy próbowali interpretować 
ów „nowy porządek” jako rodzące się „Stany Zjednoczone Europy”. Przedstawiciele 
państw, które podpisały pakt antykominternowski, zebrali się pod koniec 1941 roku na 

2. E. Traverso, Tamże, s. 150. 

3. O. Dietrich, The Spiritual Foundations of the New Europe, Berlin 1941, s. 26 (Cyt. za zob. przypis 4).

kongresie nazwanym Pierwszym Kongresem Europejskim.4 W rzeczywistości jednak 
niemieckim nazistom chodziło o wygranie wojny i podbój terytoriów, a nie o reorganizację 
Europy według jakiegoś ustalonego planu. Obsesja rasowa była jedną z głównych sił 
kierujących polityką zagraniczną Hitlera. W latach wojny większość krajów europejskich 
– od Brytanii po Kaukaz i od Norwegii po Maroko – zostało w jakiś sposób dotknięte 
przez nazizm, przez jego ideologię, politykę zagraniczną Niemiec czy też działania wojenne. 
Środki zmierzające do realizacji planu „ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej” 
przedsięwzięto w większości krajów Europy, zamieszkiwanych w sumie przez ok. 10 mln 
Żydów. Na całym kontynencie powstały tysiące obozów internowania, obozów tranzyto-
wych i obozów koncentracyjnych, a nazistowskie obozy zagłady zbudowane w Europie 
wschodniej pochłonęły ofiary pochodzące z niemal każdego kraju Europy.  

Europejski wymiar Auschwitz w latach wojny dostrzec można na wielu poziomach: 
system obozu ułatwił wprowadzenie w życie ideologii rasistowskiej, która głosiła 
„nowy porządek europejski”. Fakt, iż więźniowie obozów koncentracyjnych i zagłady 
pochodzili z tak wielu krajów i regionów Europy, dowodzi, że „ostateczne rozwiązanie” 
było projektem na skalę ogólnoeuropejską, stworzonym po to, aby cały kontynent stał 
się wolny od Żydów (Judenfrei).

Europa po 1945 roku

Powojenna polityka europejska została zbudowana na zgliszczach tragedii Auschwitz, 
a podstawowym jej zadaniem była budowa społeczeństwa opartego na wartościach 
przeciw nych do tych, które głosiły autorytarne reżimy pierwszej połowy XX wieku. 
Nowe cele zakładały promocję demokracji i poszanowania praw człowieka, docenienie 
różnorodności i międzynarodowej współpracy oraz dążenie do integracji wszystkich grup 
społecznych. 

Międzynarodowe organizacje europejskie, takie jak Rada Europy czy Organizacja 
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), działały aktywnie, propagując te 
wartości m.in. poprzez edukację. Uznawały one, że pokojowego współistnienia i posza-
nowania innych trzeba uczyć się od najmłodszych lat.

4. J. Semelin, Unarmed against Hitler: civilian resistance in Europe, 1939-1943, Westwood C. T. Praeger 
Publishers 1993, s. 5 (pierwsze wydanie tej książki ukazało się w j. francuskim pt. Sans armes face à Hitler: 
La résitance civile en Europe, 1933-1943, Paris 1989).
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Dzień Pamięci o Holokauście 

Rada Europy powołana została w kilka lat po zakończeniu II wojny światowej (w 1949 
roku). Jej zadaniem jest propagowanie idei budowy pokojowej Europy bazującej na posza-
nowaniu praw człowieka i demokracji. W 1954 roku uchwalono Europejską Konwencję 
Kulturalną, której celem jest zachęcanie do powszechnego porozumienia poprzez wspie-
ranie nauczania języków, historii państw sygnatariuszy dokumentu, a także nauczania 
o wspólnych elementach cywilizacyjnych.

Podczas 20. Sesji Konferencji Europejskich Ministrów Edukacji w 2000 roku w Krakowie 
przedstawiciele państw członkowskich Rady Europy podjęli zobowiązanie ustanowienia 
w swoich krajach do roku 2003 Dnia Pamięci o Holokauście i Przeciwdziałaniu Zbrodniom 
przeciwko Ludzkości. Ministrowie edukacji podtrzymali tę ideę podczas spotkania 
w siedzibie Rady Europy w Strasburgu w 2002 roku. Przyjęto wówczas jednogłośnie 
deklaracje wprowadzenia Dnia Pamięci w szkołach wszystkich państw członkowskich.

Do 2013 roku większość z 49 krajów sygnatariuszy Europejskiej Konwencji Kulturalnej 
wybrało daty obchodów Dnia Pamięci, mając na uwadze własne doświadczenia histo-
ryczne. Rada Europy pomagała w jej wyborze, jednocześnie zachęcając kraje członkow-
skie do włączania edukacji na rzecz pamięci o Holokauście do programów szkolnych. 
W ramach różnych szkoleń zachęcała nauczycieli do organizacji specjalnych zajęć 
szkolnych w Dniu Pamięci. 

Auschwitz częścią europejskiego dziedzictwa

Wymiar europejskiego dziedzictwa Auschwitz dostrzec można, spoglądając na staty-
styki dotyczące narodowości osób odwiedzających Państwowe Muzeum Auschwitz-
Birkenau, bez względu na to, czy są to uczniowie, ocaleni, zwykli turyści, czy głowy 
państw.5 Wśród pierwszych dziesięciu krajów pod względem liczby odwiedzających 
siedem jest sygnatariuszami Europejskiej Konwencji Kulturalnej z 1954 roku, a dwa 
(Izrael i USA) mają status obserwatora Rady Europy. W tym miejscu warto zaznaczyć, 
że na terenie Muzeum Auschwitz, oprócz wystawy głównej, prezentowane są także inne 
ekspozycje stałe, tzw. wystawy narodowe, przedstawiające historię okupacji niemiec-
kiej w różnych krajach europejskich, skąd deportowano do obozu ludzi.6 W 2005 

5. Podczas 60. rocznicy wyzwolenia Auschwitz, która odbyła się 27 stycznia 2005 r., reprezentowanych 
było 40 krajów przez przedstawicieli najwyższego szczebla. W 2012 r. Miejsce Pamięci odwiedziło 1 430 
tys. osób. 

6. W 2013 r. na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau otwartych było 11 tzw. 
ekspozycji narodowych: austriacka, belgijska, czeska, francuska, holenderska, polska, romska, rosyjska, 
słowacka, węgierska, żydowska. 

roku Organizacja Narodów Zjednoczonych wybrała 27 stycznia jako datę międzynaro-
dowego upamiętnienia ofiar Holokaustu, podkreślając tym samym symboliczny i uniwer-
salny wymiar Auschwitz. 

Auschwitz II-Birkenau, „Brama Śmierci” 
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Symbolika Auschwitz  
i jego uniwersalne przesłanie

XX wiek przyniósł światu skumulowanie terroru i zbrodni, jakie nigdy nie miały miejsca 
poprzednio w dziejach ludzkości. Szczególne ich nasilenie nastąpiło w latach II wojny 
światowej w znajdującej się pod niemiecką okupacją Europie. Łamanie podstawowych 
praw człowieka, skrajny rasizm i ksenofobia, próby absolutnego podporządkowania 
sobie ludności okupowanych krajów i przekształcenia ich w bezwolnych niewol-
ników i wreszcie fizyczna likwidacja zarówno politycznych przeciwników, elit kulturalnych 
czy ludzi aktywnie walczących z nazistowskim reżimem, jak i całych narodów uznanych 
za niepotrzebne czy niepełnowartościowe tworzyły obraz okupowanej Europy.

Najbardziej tragiczny los stał się udziałem europejskich Żydów, których niemieccy 
naziści przeznaczyli na całkowitą zagładę, niezależnie od wieku, płci, zawodów, obywa-
telstwa czy zapatrywań politycznych. Elie Wiesel, były więzień KL Auschwitz, powiedział, 
że nie wszystkie ofiary nazizmu były Żydami, ale wszyscy Żydzi byli ofiarami.

W okupowanej Europie naziści utworzyli wiele różnego rodzaju obozów, najbardziej 
znanym stał się jednak Auschwitz. Wpłynęło na to kilka czynników, m.in. ogrom ofiar, 
wielkość obszaru zajmowanego przez obóz, jak również zachowane dowody zbrodni.

Auschwitz funkcjonował w latach 1940-1945. Był największym ośrodkiem masowej 
zagłady europejskich Żydów i jednocześnie największym obozem koncentracyjnym dla 
więźniów różnych narodowości, źródłem niewolniczej pracy, miejscem, gdzie przepro-
wadzano egzekucje i zbrodnicze eksperymenty, a także dokonywano na ogromną skalę 
grabieży mienia ofiar. Naziści wysłali do niego co najmniej 1,1 mln Żydów, blisko 150 tys. 
Polaków, 23 tys. Romów, 15 tys. sowieckich jeńców wojennych oraz kilkadziesiąt tysięcy 
więźniów innych narodowości. 

Wszystkie dotknięte przez Auschwitz narody, w zależności od swoich tradycji i religii wytwo-
rzyły własny Auschwitz, a właściwie własną metaforę obozu oraz własne interpre-
tacje i sposoby upamiętnienia.  Największe problemy wynikają ze zróżnicowanej 

Auschwitz I, delegacja młodzieży i ministrów edukacji z krajów członkowskich Rady 
Europy składa wieńce pod „Ścianą Śmierci” 
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symboliki obozu. Jako symbol znany on jest na całym świecie, nawet tym ludziom, którzy 
nie poznali jego skomplikowanej historii, którzy nie stracili nikogo w tym miejscu, nie 
wiedzą, że istnieje tu Muzeum i Miejsce Pamięci i nie zamierzają przybywać do niego czy 
studiować tego tematu.

Złożona historia obozu, który zmieniał się w różnych okresach swego istnienia, spowo-
dowała, że Auschwitz posiada dzisiaj odmienne znaczenia dla różnych narodów. Jest 
symbolem zarówno w sensie emocjonalnym, jak i intelektualnym. To symbol najgor-
szego zła, którego może dokonać człowiek, a także symbol braku człowieczeństwa. Stał się 
dowodem destrukcyjnego barbarzyństwa, możliwego nawet w wysoko rozwiniętym cywi-
lizowanym społeczeństwie. Nie bez powodu ludzie postrzegają dziś Auschwitz jako symbol 
czegoś najgorszego w historii. Nazwa obozu stała się nawet swoistym rodzajem 
kodu cywilizacyjnego, używanego przy opisie upadku ludzkiej kultury, myśli, ludz-
kiego zachowania i ludzkich relacji w tym okresie. Jednocześnie stał się przykładem 
społecznej obojętności i apatii, jak i braku odpowiedzialności instytucji i organizacji, 
które powinny reagować natychmiast, kiedy jeszcze istniał obóz i pochłaniał tysiące 
kierowanych do niego ofiar.

Jego symboliczne oddziaływanie zaczęło się jeszcze w czasie wojny, wciąż jest aktualne 
dzisiaj i z pewnością będzie występowało w przyszłości.

Dla Żydów, którzy stanowili 90% jego ofiar, Auschwitz stał się symbolem Holokaustu lub 
–jak określane jest to w języku hebrajskim – Szoa. Dlaczego właśnie Auschwitz, a nie inne 
obozy masowej zagłady, takie jak np. Bełżec, Sobibór czy Treblinka, w których przecież 
ginęli prawie wyłącznie Żydzi? Na fakt ten złożyło się wiele przyczyn. Między innymi to, 
że Auschwitz pełnił jednocześnie dwie funkcje – obozu koncentracyjnego i obozu natych-
miastowej masowej zagłady Żydów. Większość kierowanych tu Żydów zginęła w komo-
rach gazowych bezpośrednio po przybyciu, podobnie jak to miało miejsce w Treblince czy 
Bełżcu. Część z nowo przywiezionych esesmani przeznaczali jednak nie na natychmia-
stową śmierć, ale do niewolniczej pracy w obozie koncentracyjnym. Kilkadziesiąt tysięcy 
z nich przeżyło obóz i po wojnie mogło przekazywać prawdę o tym, co ich spotkało. 
Było wśród nich wielu pisarzy, naukowców, ludzi, którzy w sposób sugestywny potra-
fili opisać te najokrutniejsze i zarazem najbardziej tragiczne doświadczenia. Ponadto, 
dzięki działalności polskiego ruchu oporu, polskiego rządu na emigracji a także ucie-
kinierów z obozu, prawda o Auschwitz, chociaż z trudem, dochodziła do aliantów już 
w czasie wojny i nazwa obozu zaczęła pojawiać się w środkach masowego przekazu. 
Najczęściej w nich opisywano to, co było najpotworniejsze, a więc masowe uśmiercanie 
niewinnych kobiet, mężczyzn i dzieci, skazanych na zagładę tylko dlatego, że byli Żydami. 
Stąd ta okrutna zbrodnia przeciwko wszelkim boskim i ludzkim prawom przesłoniła 
i zdominowała inne wydarzenia, które również miały miejsce w tym obozie.

Auschwitz ma również ogromne znaczenie dla Polaków jako symbol niemieckiej okupacji, 
terroru, systematycznego niszczenia elit kulturalnych, społecznych i politycznych narodu, 

ruchu oporu i niewolniczej pracy. Już w latach niemieckiej okupacji słowa „Oświęcim” 
lub „Auschwitz” pojawiały się w polskiej prasie konspiracyjnej i ulotkach, wydawanych 
w tysiącach egzemplarzy. Funkcjonowały w masowym obiegu, przekazywane z ust 
do ust, jako symbol totalnego zagrożenia. 

Fakt ogromnego znaczenia obozu w polskiej świadomości narodowej i zbiorowej 
pamięci jest na Zachodzie prawie w ogóle nieznany. Informacje, iż w obozie tym 
ginęli także Polacy, niestety uznawane są dość często za próbę fałszowania jego historii, 
zawłaszczania pamięci ofiar żydowskich, próbę chrystianizacji lub efekt komuni-
stycznej propagandy. Na ogół nieznany jest fakt, iż prawie dwa lata przed tym, jak 
naziści zaczęli realizować w Auschwitz tzw. ostateczne rozwiązanie, a więc masową 
zagładę europejskich Żydów, już wysyłano do niego Polaków, głównie polskich więź-
niów politycznych, którzy przebywali w nim i ginęli niemal do końca jego istnienia. W prze-
ciwieństwie do Żydów, których deportowano do obozu całymi rodzinami, Polacy z reguły 
przywożeni byli pojedynczo, chociaż znane są także przypadki, iż aresztowano razem 
kilku członków rodziny, np. braci czy ojców z synami. Ten fakt oznaczał, że przynajmniej 
część rodzin pozostawała w miejscach zamieszkania poza drutami obozu, na wolności, 
o ile można tak w ogóle określić sytuację ludzi znajdujących się pod hitlerowską 
okupacją.  Ci ludzie dobrze więc wiedzieli, co spotkało członków ich rodzin, przyjaciół 
czy znajomych. Po przeprowadzonych w Warszawie masowych łapankach, po których 
wysyłano transporty do obozu, prawie cała Warszawa przekazywała sobie informacje 
o losie współmieszkańców. Łącznie deportowano do Auschwitz blisko 150 tys. polskich 
więźniów, z czego ponad połowa zginęła. Polakom władze obozowe przez pewien czas 
zezwalały na przesyłanie korespondencji do rodzin, która choć ocenzurowana, trafiała 
najczęściej do adresata. W przypadku śmierci Polaka administracja obozu przesyłała 
oficjalny telegram do rodziny informujący o jego śmierci.

 Wiadomości takie rozchodziły się szeroko już w latach niemieckiej okupacji i utwierdzały 
w pamięci zarówno indywidualnej, jak i zbiorowej znaczenie tego miejsca w polskiej 
historii. Tak więc w okresie wojny setki tysięcy Polaków znały, albo kogoś kto był posłany 
do Auschwitz, albo kogoś, kto stracił w nim bliskich. 

Równie wielkie znaczenie ma to miejsce dla Romów, którzy podobnie jak Żydzi, choć 
na mniejszą skalę, kierowani byli do obozu wyłącznie z powodów rasowych. Dzień 
likwidacji tzw. obozu cygańskiego (niem. Zigeunerlager) w Birkenau, 2 sierpnia 1944 
roku, uznawany jest za Dzień Pamięci o Zagładzie Romów. Pamięć o tym wyda-
rzeniu integruje Romów mieszkających w różnych krajach i potwierdza ich tożsamość 
narodową. Przybywają każdego roku do Muzeum i Miejsca Pamięci, aby oddać hołd 
pomordowanym i przypomnieć światu o ich cierpieniu. W ostatnich latach organizacjom 
romskim udało się wprowadzić do publicznej pamięci i świadomości także i historię 
swojego narodu w latach II wojny światowej. Auschwitz posiada symboliczne znaczenie 
także dla innych grup ofiar, jak na przykład sowieckich jeńców wojennych czy też 
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Badaczy Pisma Świętego (Świadków Jehowy), którzy z racji swoich przekonań kiero-
wani byli także do tego obozu.

O tym, że symbol Auschwitz jest wciąż istotny dla tożsamości współczesnych 
społeczeństw, świadczy odwoływanie się do niego w różnych dziedzinach nauki, 
również etyki i teologii. Konieczność nowego pojmowania obowiązków moralnych 
i stosunków międzyludzkich analizowana jest często w nawiązaniu do historii i symbo-
liki Auschwitz. Można spotkać się z takimi określeniami jak „oblicze Boga po Auschwitz” 
czy „teologia chrześcijańska po Auschwitz”. 

Do tej pory tereny byłego obozu odwiedziło ok. 30 mln ludzi. Chociaż większość stano-
wili Polacy, przede wszystkim młodzież szkolna, zaczyna przybywać coraz więcej 
osób z innych krajów, ponieważ przesłanie, które przekazuje to miejsce, jest adreso-
wane do całego świata. Biorąc pod uwagę symbolikę Auschwitz i jego znaczenie dla 
ludzkości, polski rząd wystąpił w 1979 roku o wpisanie terenów byłego obozu na listę 
obiektów dziedzictwa UNESCO. Obóz Auschwitz figuruje tam, jako jedyny obóz koncen-
tracyjny, pod oficjalną nazwą „Auschwitz-Birkenau. Niemiecki nazistowski obóz koncen-
tracyjny i zagłady (1940-1945)”. W 2005 roku ONZ ogłosił dzień 27 stycznia, a więc 
dzień oswobodzenia obozu  Auschwitz, Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach 
Holokaustu. 

Te ostatnie fakty pozwalają mieć nadzieję, iż rola i znaczenie tego miejsca dla świata nie 
ulegnie zmniejszeniu, a jego uniwersalne znaczenie i symbolika staną się zrozumiałe dla 
każdego.

Auschwtiz I, „Ściana Śmierci”, pod którą rozstrzeliwano więźniów

Dzień Pamięci o Zagładzie Romów
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1.1. Jak przygotować się do wizyty 
w Auschwitz

Przygotowując się do wizyty, należy zmierzyć się z następującymi problemami:

•	trudność pogodzenia fikcyjnych przedstawień Auschwitz z rzeczywistością;

•	szczególny charakter wizyty, trudnej „do zniesienia” jeśli nie podejmie się próby 
odnalezienia osobistego zanczenia i własnej motywacji do jej odbycia;

•	odczuwane przez odwiedzających poczucie lęku i niemożność pojęcia natury 
tego miejsca – rodzaj intelektualnej dezorientacji.

Przygotowanie intelektualne do wizyty

Dla większości młodzieży wizyta będzie nowym doświadczeniem, ponieważ w szkole nie 
uczy się w jaki sposób pracować w miejscu pamięci. Dlatego też młodzi ludzie nie posia-
dają narzędzi potrzebnych do zmierzenia się z tą szczególną rzeczywistością. Nie są 
też przygotowani do wizyty w tym miejscu. Istnieje zatem ryzyko, iż uczniowie nie będą 
potrafili zrozumieć znaczenia wizyty w Auschwitz i w związku z tym popadną w pewien 
rodzaj apatii lub inercji, albo – co gorsza – fascynacji okropnościami tego miejsca.

To, co zobaczą podczas wizyty, nie da im możliwości przeżycia cierpienia, jakiego doświad-
czyli więźniowie, ani nawet jego zrozumienia. Uczniowie będą musieli próbować anali-
zować poobozowe pozostałości, muszą jednak zrozumieć, że jest to doświadczenie 
zupełnie odmienne od wizyty na wykopaliskach archeologicznych. Dla kogoś, kto nie 
jest ekspertem, często trudno jest sobie nie tylko wyobrazić same budynki obozowe 
w sposób wielowymiarowy, ale także życie w nich, ludzi, dźwięki, zapachy i atmosferę 
tego miejsca w tamtych czasach.

Przed wizytą 1
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Wizyta w Auschwitz nie jest zwykłym doświadczeniem edukacyjnym, gdyż chodzi tu o stwo-
rzenie fizycznej więzi z czymś, czego już nie ma. W jaki zatem sposób można dać 
wyraz czemuś, co nie istnieje? Czy miejsce ciszy może coś przekazać? Jak muzeum ze 
standardowymi współczesnymi udogodnieniami dla odwiedzających może oddać skrajną 
nienormalność Holokaustu? W jaki sposób należy przekazać takie przesłanie uczniom, 
którzy nie mają na ten temat pogłębionej wiedzy? Na niektórych wrażenie robi sama 
lokalizacja byłego obozu, obok którego dostrzec można kościół, gdzie np. odbywają się 
śluby i do którego ludzie normalnie uczęszczają. Mimo iż ten „normalny” wymiar może 
zaskakiwać, pozwala on umiejscowić Holokaust w przestrzeni ludzkiego doświadczenia. 
Wielu esesmanów kierujących obozem było jednocześnie pełnymi życzliwości ojcami dla 
swoich dzieci. Oparcie tego zjawiska w ludzkim doświadczeniu pozwoli uczniom na 
dostrzeżenie niebezpieczeństwa tego, że podobne rzeczy mogą zdarzyć się ponownie.7 

Wiele interesujących spostrzeżeń na temat kognitywnych i symbolicznych sposobów prze-
kazywania historii przez muzea, np. jeżeli chodzi o internalizację perspektywy wroga, 
przekazuje nam James Young:

Europejscy Żydzi zostali zamordowani przez nazistów co najmniej dwukrotnie: zarówno ich 
życie, jak i człowieczeństwo było im odbierane, niszczono też pamięć ofiar o ich przed-
wojennym życiu – zastąpiła ją pamięć nazistów o swoich ofiarach. Większość odwiedza-
jących muzeum Auschwitz pamięta owe kilka chwil spędzonych przed ogromnymi szkla-
nymi gablotami, w których znajdują się różne obiekty: stosy protez, okularów, szczoteczek, 
walizek oraz obciętych kobietom włosów. 

Musimy jednak zapytać: Czego dokładnie te przedmioty uczą nas o życiu tych, którzy 
kiedyś ich używali? Czy poza emocjonalnym poruszeniem pogięta łyżeczka, dziecięce 
buciki lub stare więźniarskie pasiaki dają nam jakąś wiedzę na temat historycznych 
wydarzeń? Ironiczna przewrotność sytuacji polega na tym, że przedmioty te – zebrane 
jako dowód zbrodni – zmuszają nas do myślenia o ofiarach w sposób, w jaki zapamiętali je 
naziści: jako zbiorowe szczątki zniszczonej cywilizacji. Rękawy bez rąk, okulary bez oczu, 
czapki bez głów, buty bez stóp: ofiary znamy przez ich nieobecność, przez sam moment 
zniszczenia. Wielkie stosy nie przypominają nam o życiu ich właścicieli przedtem, ale 
o tym, że ich życie przełamane było na te tysiące kawałków.

Kiedy pamięć o ludziach i ich przeszłości zostaje zredukowana do połamanych 
kawałków przedmiotów i szmat, zamiera pamięć o życiu. A co z relacjami międzyludz-
kimi i rozdzielonymi rodzinami? Co ze studiami i edukacją? Co ze wspólnotą i jej tradycjami? 
Nigdzie wśród resztek nie znajdziemy śladów tego, co wiązało tych ludzi z cywilizacją, 
narodem czy kulturą. Stosy rozrzuconych artefaktów zaprzeczają życiowym związkom, 
które czyniły z ofiar ludzi, wspólnotę. Suma tych rozdartych fragmentów nigdy nie pokaże 
wielkiej całości, która została zniszczona. To, że zamordowani ludzie ukazywani są 

7. Zob. Ch. R. Browning, Zwykli ludzie. 101. Policyjny Batalion Rezerwowy i „ostateczne rozwiązanie” w Polsce, 
Warszawa 2000.

w muzeach Holokaustu poprzez ich rozrzucone mienie, a nie twory ich ducha; to, że ich 
życie rozpatrujemy głównie przez obrazy ich śmierci, może stanowić niebywałą trawe-
stację. Ich życie i relacje między nimi przegrywają z pamięcią samych ruin – mogą zginąć 
dla przyszłych pokoleń, które szukają pamięci wyłącznie w gruzach przeszłości.8 

Przygotowanie na emocjonalną reakcję

Niewielu młodych ludzi, którzy jadą do Miejsca Pamięci Auschwitz, ma pojęcie o tym, 
co tam zobaczą. Zwykle przed wizytą obawiają się bardziej niż podczas i po zwie-
dzeniu terenów byłego obozu. Dlatego przygotowując ich do tego trudnego doświad-
czenia, warto skorzy stać z dostępnych możliwości „wirtualnego” zwiedzania muzeum. 
W ten sposób będzie można sprawdzić, jakie młodzież ma wyobrażenie o Auschwitz,  nie 
tylko o śmierci więźniów, ale także o ich życiu w obozie i zadawanych im cierpieniach. 

Auschwitz to miejsce bezprecedensowej przemocy, gdzie zamordowano około 1,1 miliona 
ludzi, w tym dzieci, które były w tym samym wieku, co uczniowie, które pochodziły 
z różnych krajów. Korzystając z pozostawionych śladów, uczniowie muszą uruchomić 
własną wyobraźnię po to, aby zobrazować sobie, jak to się stało.

Przygotowanie przez geograficzne usytuowanie 
miejsca

Dokładne określenie położenia miejsca byłego obozu Auschwitz pomoże uczniom prze-
łamać strach przed nieznanym. Nauczyciel może rozpocząć od ćwiczeń, podczas których 
wizualizuje się podróż do Miejsca Pamięci za pomocą mapy, zapoznając uczniów z loka-
lizacją i trasą podróży. Analiza topografii obozów Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau za 
pomocą fotografii (zob. scenariusz lekcji przygotowującej do wizyty) powinna pomóc 
uczniom we wstępnym rozeznaniu tego, co będą mogli zobaczyć na miejscu, a czego już 
tam nie ma. 

8. James E. Young, w: A. Weiss, The Last Album: Eyes from the Ashes of Auschwitz-Birkenau, New York 2001, 
s. 16-19. 
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Przygotowanie się do przemyślenia znaczenia wizyty 
w Auschwitz w wymiarze indywidualnym i zbiorowym

Jeżeli uczniowie przyjadą z wizytą do Miejsca Pamięci Auschwitz bez zastanowienia się 
nad tym, dlaczego to robią, istnieje niebezpieczeństwo, że zamiast zrozumienia, efektem 
wyjazdu będzie trauma. Istnieje także ryzyko, że ich postrzeganie Holokaustu zostanie 
strywializowane, jeżeli będą patrzeć na wizytę wyłącznie jak na kolejną wycieczkę 
szkolną.

Przygotowanie kognitywne

Aby wizyta w Auschwitz mieściła się w ramach zorganizowanego procesu kształcenia 
oraz była zintegrowana z programem nauczania, uczniowie muszą przyswoić i poprawnie 
zrozumieć pewne partie materiału. Wizyta nie może być „imprezą towarzyszącą”. 
Powinna być dodatkowym źródłem wiedzy, postrzeganym właśnie z tej perspektywy. 

Auschwitz II-Birkenau, widok współczesny

1.2. Kwestia wieku uczniów  
i emocji towarzyszących wizycie

W jakim wieku można zacząć uczyć dzieci w szkole o Holokauście? Generalnie wyróżnia 
się trzy wzajemnie uzupełniające się i dostosowane do różnych poziomów dojrza-
łości uczniów podejścia do nauczania tego tematu.

Pierwsze z nich skupia się na przedstawianiu tła politycznego Holokaustu, charakte-
rystyce reżimu nazistowskiego, analizie wydarzeń, statystyki i chronologii. Wśród 
proponowanych do poruszenia z uczniami tematów należy wyróżnić m.in.: realizację 
planu „ostatecznego rozwiązania”, antyżydowskie prawodawstwo, różne formy prze-
śladowań Żydów, getta, obozy itd. Uczniowie dowiedzą się, jaki był rezultat podjętej 
przez nazistów próby zagłady kilku milionów ludzi: obejrzą zdjęcia pomordowanych lub 
wyniszczonych więźniów obozów, buldożery spychające stosy nagich zwłok, osobiste 
przedmioty zrabowane ofiarom – od walizek i okularów do szczoteczek do zębów i dzie-
cięcych ubrań. tak można pracować z uczniami w wieku 14-15 lat i ze starszymi. Należy 
to robić przy odpowiednio zarysowanym kontekście wydarzeń, z właściwym przygo-
towaniem i podsumowaniem zajęć. Tak zarysowana problematyka da uczniom ogólny 
obraz tego, co uczniowie zobaczą podczas wizyty w byłym nazistowskim obozie 
Auschwitz. 

Drugie podejście wprowadza perspektywę świadków wydarzeń. Dzieci z przeszłości mogą 
„mówić” do dzieci współczesnych poprzez relacje, przedmioty codziennego użytku, orygi-
nalne źródła. Dzięki temu uczniowie wejdą w świat ludzi przed, podczas i po Holokauście. 
Ponowne oddanie im głosu – i samego prawa do ich głosu – nie pomniejsza tragedii, 
której doświadczyli. Wręcz przeciwnie – w ten sposób podkreślamy gwałt dokonany na 
normalnym życiu. W ten sposób uczyć można dzieci w wieku 9-10 lat lub starsze, korzy-
stając z odpowiednich materiałów oraz przeprowadzając spotkania podsumowujące.
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 Trzecie podejście może zarówno poprzedzić, jak i podsumować systematyczne nauczanie 
o Holokauście. Jest ono odpowiednie dla uczniów w wieku od 7 do 20 lat. Wymaga 
rozważenia podstawowych pojęć, które umożliwiły realizację „ostatecznego rozwią-
zania”. Na podstawie różnych przykładów z życia codziennego uczniowie będą poznawać 
elementy składowe tożsamości kulturowej. Dowiedzą się, w jaki sposób się ona kształ-
tuje. Poznają, jak działają grupy społeczne, jak funkcjonują stereotypy i uprzedzenia; 
co to jest dyskryminacja; na czym polega mechanizm wykluczenia i kozła ofiarnego; 
jaka jest rola propagandy; gdzie są granice swobody wypowiedzi; dlaczego ważne jest 
dbanie o zachowanie demokracji i okazywanie szacunku dla inności, poszanowania 
praw i obowiązków obywatelskich. Dowiedzą się, czym jest rasizm i antysemityzm.9 

Jakie uczucia i emocje towarzyszą wizycie 
w Auschwitz? 10

Strach, którego mogą doświadczać uczniowie przed wizytą (etap 1), jest 
do pewnego stopnia obawą przed nieznanym i strachem przed samym sobą. Kiedy już 
zmierzą się oni z rzeczywistością miejsca, przestaną odczuwać te obawy. Nie będzie 
to już obcowanie z czymś wyobrażonym, ale zajmowanie się konkretnymi obiektami, 
prawdziwymi ludźmi i narracją historyczną.  

Niemniej jednak na etapie wizyty w Auschwitz uczniowie zwykle doznają wstrząsu (etap 2), 
ponieważ większość z nich nie jest przygotowana na to, zobaczą. Zwiedzając Państwowe 
Muzeum Auschwitz-Birkenau, staną oni twarzą w twarz nie tylko z różnymi etapami wpro-
wadzania „ostatecznego rozwiązania”, ale też tysiącami przedmiotów odebranych depor-
towanym, stosem obciętych włosów czy fotografiami. Wszystko to wywołuje empatię 
wobec ofiar (etap 3), co ze strony uczniów jest mechanizmem obronnym – wyobrażają 
sobie bowiem to, co one mogłyby czuć, jednak tak naprawdę tego nie czują.

Kiedy uczniowie patrzą na dziecięce ubranka czy wózki niemowlęce, zwykle 
wyobrażają sobie swoją własną rodzinę. Następnie dowiadują się, że wśród ofiar 
Holokaustu było 1,5 mln dzieci – takich samych, jak one. Rozpoczyna się proces identy-
fikacji (etap 4), po którym następuje niepokojące poczucie bezradności i rozpaczy (etap 
5) wobec ludzkości, która zabija własne niewinne i bezbronne dzieci. Jak można ufać 
człowiekowi? Rodzice nie byli w stanie ochronić swoich dzieci. Ta konkretna myśl jest 
odrzucana (etap 6), ponieważ uczniowie nie mogą sobie z nią poradzić i tłumaczą sobie, 

9. Zob. np. www.facinghistory.org

10. Nie wszyscy uczniowie przejdą przez wszystkie opisane etapy, ale odpowiadają one kolejnym fazom 
reakcji większości z nich. Znajdą się jednak uczniowie, którzy nie będą odczuwać niczego i jest to także 
interesująca reakcja, bowiem do braku odczuwania potrzebne jest poczucie pustki.

że Holokaust zakończył się w 1945 roku. Jednak fakt, że Holokaust się naprawdę wyda-
rzył, oznacza, że może się on powtórzyć. Przecież później również miały miejsce akty 
ludobójstwa. Na koniec pojawia się mgliste, lecz uporczywe uczucie niepewności (etap 
7). Zastanawiają się, co oni mogliby zrobić, gdyby wydarzenia te miały się powtórzyć? 
Później siła strachu przekształca się w złość (etap 8) wymierzoną przeciwko rasizmowi, 
antysemityzmowi, negacjonizmowi i apatii.

Emocjonalne mechanizmy ochronne

W celu obrony przed skrajnymi uczuciami uczniowie czasem mogą zachowywać się 
w sposób, który uznawany jest za niewłaściwy: wymienianie niegrzecznych uwag, hała-
śliwe zachowanie się, śmiech lub przeszkadzanie (narzędzia do przekłucia bańki ciszy 
i „powrotu do życia”). Może też pojawić się emocjonalny język ciała (trzymanie się 
za ręce, tulenie się, pocieszanie się, wysyłanie wiadomości), który służy potwier-
dzeniu własnego człowieczeństwa. Ma to pomóc w emocjonalnym i mentalnym podźwi-
gnięciu się z tego trudnego doświadczenia. Badania Franza Weldmana z zakresu hapto-
nomii, dyscypliny naukowej zajmującej się kontaktem uczuciowym, która została 
przez niego stworzona na bazie osobistych doświadczeniach z czasów Holokaustu, uczą 
nas patrzenia na takie zachowanie jak na zdrowy mechanizm obronny. I chociaż zacho-
wanie takie nie oznacza braku szacunku dla ofiar, to jednak nauczyciele powinni wyja-
śnić uczniom, że może być mylnie odbierane przez otoczenie. 

Rola nauczyciela i proces „historyzacji”

Nauczyciel reprezentuje szkołę, środowisko przyjazne uczniom, jest więc dla nich 
gwarancją, że przyjechali tu, aby się uczyć i że wyjdą z tego cało. Jako osoba dorosła 
jest on dla młodzieży punktem odniesienia nie tylko z uwagi na swój autorytet instytu-
cjonalny, ale także dlatego, że potrafi zapewnić ochronę na poziomie emocjonalnym. 
Nauczyciele znają nie tylko historię, lecz również mają wiedzę z zakresu psycho-
logii dziecięcej. Wiedzą zatem, co robić w przypadku, kiedy uczeń potrzebuje pomocy. 
Nauczyciel jest również tym, który wyjaśni związek pomiędzy materialnym dowodem 
zbrodni a narracją historyczną, tak aby jego uczniowie włączyli się aktywnie w proces 
poszukiwania znaczenia Auschwitz.
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Znaczenie emocji w procesie kognitywnym

Wpływ emocji na proces edukacyjny podczas wizyty w Auschwitz ma swoje dobre i złe 
strony. Dzięki silnym emocjom odczuwanym przez uczniów informacje przenoszą się 
z pamięci krótkotrwałej do pamięci długoterminowej. Czy ktokolwiek jest w stanie zapo-
mnieć wizytę w Auschwitz? Istnieją jednak także pewne ujemne strony. Po pierwsze, aby 
rejestrować to, co słyszymy, powinniśmy być zrelaksowani11. Stres jest jednym z czyn-
ników, który hamuje przyswajanie informacji. Po drugie, istnieje ryzyko tego, że uczniowie 
będą mieć poczucie winy, jeżeli ich odczucia nie będą „odpowiadać“ temu, co widzą („Jak 
mogę być w Auschwitz i nic nie czuć? To brak szacunku, straszna obojętność. Czy coś 
ze mną jest nie tak?”). Trzecia kwestia dotyczy granic możliwości zrozumienia. Mimo iż 
intelektualnie jesteśmy w stanie pojąć znaczenie Auschwitz poprzez umiejscowienie 
go w kontekście historycznym oraz analizę mechanizmów, które do niego doprowadziły, 
to wiedza ta może okazać się dla nas zbyt wielkim ciężarem. Jak można przyjąć na siebie 
takie obciążenie bez zachwiania wewnętrznej równowagi psychicznej? Jak uczynić je 
częścią własnej historii i wiedzy? 

Osoby w różnym wieku podczas zwiedzania Miejsca Pamięci Auschwitz

11. Więcej na ten temat można znaleźć w badaniach Georgi Lozanova.

1.3. Co uczniowie powinni wiedzieć 
przed wizytą?

Uczyć o Auschwitz można zarówno z diachronicznej, jak i synchronicznej perspek-
tywy. Celem poznawczym powinno być opanowanie przez uczniów podstawowych 
informacji oraz umiejętność odpowiedzi na proste pytania typu: co, kto, gdzie, 
kiedy, jak, dlaczego, ile? Realizacja celu kształcącego powinna polegać na zachę-
ceniu uczniów do stosowania podejścia interdyscyplinarnego i multiperspektywicz-
nego, polegającego m.in. na korzystaniu z różnych źródeł. Z kolei cel wychowawczy 
to stworzenie uczniom możliwości „zasmakowania” w pracy badacza. Zachęcanie 
uczniów do wyjścia poza elementarną wiedzę i wskazanie kierunków, w których należy 
pójść, by dowiedzieć się czegoś więcej. Chodzi o zademonstrowanie postawy, że nigdy 
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nie jesteśmy w stanie dowiedzieć się wszystkiego o danym temacie i zawsze możemy 
odkryć nowe fakty poprzez zmianę podejścia lub spojrzenie na niego z innej perspektywy.

Historia Holokaustu w poszczególnych krajach

Tym, co wyróżnia ustanowiony przez Radę Europy w 2003 roku Dzień Pamięci Holokaustu, 
jest dowolność wyboru daty jego obchodzenia przez każdy z krajów członkowskich. 
Biorąc pod uwagę własną historię narodową, poszczególne kraje same wybierają 
datę związaną z jakimś ważnym dla nich wydarzeniem z okresu II wojny światowej lub 
Holokaustu. Dzięki temu uczniowie mogą mieć poczucie bezpośredniego zaangażo-
wania, ponieważ dzień ten wpisuje się nie tylko w ich własne dziedzictwo narodowe, ale 
też dziedzictwo kulturowe ich rodziców i dziadków. 

Mając na względzie europejski wymiar Auschwitz, zarówno z uwagi na zamiar całkowi-
tego unicestwienia „niepożądanych narodów”, a także kraj pochodzenia ofiar, nauczy-
ciele mogą przygotować lekcję poświęconą specyficznym narodowym, czy wręcz regio-
nalnym aspektom historii europejskiej z okresu 1933-1945.

Aby przygotować uczniów do wizyty w Auschwitz, nauczyciele powinni uwzględnić 
w zajęciach przygotowawczych omówienie wydarzeń z okresu II wojny światowej 
(1939-1945).

1.4.  Warsztaty jako forma przygotowania 
uczniów do wizyty w Auschwitz

Propozycja programu dwudniowych warsztatów

Dzień pierwszy: Holokaust

8.00-10.00:  Przedstawienie podstawnych informacji historycznych na temat    
  Auschwitz. Praca z fotografiami

10.00-12.00:  Spotkanie z ocalałym (zob. rozdział 1.5.)
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13.00-15.00:  Radzenie sobie z emocjami; intelektualne podejście do wizyty   
  w miejscach pamięci; indywidualne i grupowe znaczenie wizyty   
  w Auschwitz (zob. rozdział 1.11.)

15.00-17.00:  Projekcja filmu dokumentalnego (zob. rozdział 1.13.)

Dzień drugi: wymiar kulturowy Auschwitz

8.00-10.00:  Przedstawienie podstawowych informacji o Polsce w czasie okupacji

10.00-12.00:  Zapoznanie z kuchnią żydowską – wspólny posiłek

14.00-16.00:  Koncert muzyki klezmerskiej i romskiej oraz lekcja tańca 

Alternatywą może być wplecenie tematyki tych warsztatów do programu nauczania 
poszczególnych przedmiotów:

•	informacje historyczne – lekcja historii

•	lokalizacja – lekcja geografii

•	spotkanie ze świadkiem historii -– lekcja języka polskiego/literatury

•	radzenie sobie z emocjami – godzina wychowawcza, lekcja wychowania fizycz-
nego, biologia lub lekcja religii

•	znaczenie indywidualne i grupowe – lekcje filozofii lub wiedzy o społeczeństwie

•	film – lekcja sztuki

•	koncert i lekcja tańca – lekcja muzyki

Na warsztaty można także zaprosić psychologa, lekarza, kucharza, bibliotekarza, 
personel pomocniczy oraz rodziców, którzy mogliby pomóc w przygotowaniu wizyty.

Program artystyczny lub projekcje filmów mogą być otwarte dla publiczności w celu zorga-
nizowania zbiórki pieniędzy na wyjazd.

1.5. Spotkanie ze świadkiem 
jako element przygotowania się 
do wizyty

Zaprezentowanie uczniom historii indywidualnego człowieka pomaga zrównoważyć 
wpływ wizyty w byłym obozie koncentracyjnym, podczas której skupiamy się głównie na 
efektach polityki nazistowskiej prezentowanych poprzez ikonografię zbrodniach.

Dlatego przed spotkaniem ze świadkiem warto podkreślić, że większość ofiar 
Auschwitz stanowili Żydzi, którzy zostali zamordowani natychmiast po przyjeździe 
do obozu. W związku z tym uczniowie powinni mieć świadomość, że relacja świadka, 
którą usłyszą od ocalałego, to rzecz dotycząca zaledwie niewielkiej części deportowa-
nych, którym udało się przetrwać w obozie. 

Wyjaśnić należy także, że relacja jest jednym ze źródeł, które – jak każde inne 
– powinno zostać krytycznie przeanalizowane i umieszczone w pewnej perspek-
tywie, mając oczywiście na uwadze szacunek do świadka historii. Tak więc relacja, 
mimo swego wyjątkowego charakteru polegającego na tym, iż daje wgląd w życie 
człowieka, a także jego indywidualną wrażliwość i poglądy na świat, pozostaje źródłem 
podobnym do innych.

Ważne jest właściwe przygotowanie uczniów do spotkania ze świadkiem. Powinni oni znać 
podstawowe fakty dotyczące Auschwitz i Holokaustu, o czym pisaliśmy powyżej. Należy 
przypomnieć im, że osoba, która przeżyła tyle poniżeń, zasługuje na szacunek. Wyjaśnić, 
że ocalali za każdym razem przeżywają ponownie to, czego doświadczyli. Dlatego ich 
relacje są wielkim darem dla osób, które ich słuchają. 

Czasem świadkowie podczas spotkania w klasie mówią wyłączenie o swoim życiu przed 
deportacją do Auschwitz (włączając w to podróż pociągiem), a następnie pozostawiają 
czas na pytania dotyczące pobytu w obozie oraz okres powojenny. Takie podejście jest 
nie tylko rodzajem samoobrony, bo świadek nie musi opowiadać o niezwykle bole-
snym etapie swojego życia w porządku chronologicznym. Jest to także rodzaj ochrony 

EuropeanPackForVisitingPoKorekcie.indd   34-35 25/03/2013   18:06:28



Przed wizytąPrzygotowanie do wizyty w Muzeum i Miejscu Pamięci Auschwitz-Birkenau               

3736

emocjonalnej uczniów, którzy mogą ograniczyć swoje pytania do aspektów, które wydają 
się im możliwe „do zniesienia”. 

Robienie notatek

Jednym ze sposobów robienia notatek przez starszych uczniów (powyżej 15 roku życia) 
jest opracowanie formularza sprawozdania, które obejmować może następujące zagad-
nienia (według propozycji Florence Descamps)12:

•	pamięć faktograficzna (opis tego, co się stało, wydarzeń i postaci)

•	pamięć proceduralna (jak coś się zdarzało, plany, procesy i realizacja)

•	pamięć etyczna (sądy, interpretacje, hipotezy, oceny oraz afirmacja tożsamości) 

Ćwiczenie to ma nauczyć umiejętności rozróżnienia ustalonych faktów historycznych 
(jak np. istnienie komór gazowych) od ich interpretacji, które zależą od punktu widzenia 
komentatora. W odniesieniu do Holokaustu nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na 
pytanie, „dlaczego to się stało” bez choćby częściowego poznania perspektywy prze-
śladowcy. Natomiast spotkanie z ocalałym pozwala uczniom przenieść punkt cięż-
kości z często zadawanego pytania „dlaczego” na „jak”. 

Innym rodzajem ćwiczenia – tym razem przeznaczonego dla młodszych uczniów – 
jest próba prześledzenia na mapie trasy, która prowadziła z rodzinnego domu ocala-
łego do obozu Auschwitz.

Dyskusja i analiza relacji  byłego więźnia 
jako szczególnego źródła historycznego

Po wysłuchaniu relacji ocalałego uczniowie powinni przeprowadzić jej analizę. Większość 
wydarzeń można zweryfikować za pomocą innych źródeł i wspomnień. Przygotowanie 
do tego procesu wymaga jednak czasu i to nauczyciel powinien dostarczyć uczniom 
niezbędne dokumenty, takie jak np.: fotokopie ówczesnych gazet, plakaty, dokumenty 
archiwalne a także fotografie historyczne i współczesne miejsc pamięci. Często zdarza 
się, że sam ocalały, który przychodzi na spotkanie z grupą, wykonał wcześniej dużo pracy 
i posiada wiele źródeł służących mu wcześniej do badania własnych losów (fotografie 
rodzinne, ważne przedmioty, artykuły prasowe, książki historyczne, komiksy, a nawet 

12. F. Descamp, Les sources orales et l’histoire. Récits de vie, entretiens, témoignages oraoux, Paris
2006, s. 46.

fragmenty filmów). Czasami wystarczy, aby nauczyciel organizujący spotkanie poprosił 
świadka, by ten przyniósł ze sobą materiały, którymi mógłby podzielić się z grupą.

Kiedy już nauczyciel odnajdzie i zgromadzi materiał źródłowy, może przedstawić 
go swoim uczniom. W rezultacie tych ćwiczeń uczniowie powinni uzupełnić informacje 
zdobyte podczas spotkania z ocalałym. Przy okazji można także pokazać uczniom, 
w jaki sposób w ogóle analizować artykuły prasowe, fotografie, rysunki, komiksy czy też 
fragment filmu.

W zależności od poziomu zainteresowania klasy nauczyciel, zamiast przeprowa-
dzać ćwiczenie z uczniami, może także przedstawić swoją własną analizę źródeł. 
Ciekawym pomysłem może być polecenie uczniom sporządzenia chronologii wydarzeń 
historii powszechnej i zestawienie jej z indywidualną historią opowiedzianą przez świadka. 

Umiejscowienie opowieści byłego więźnia

Ocalały opowiadający o swoim życiu w Auschwitz powinien korzystać z mapy obozu, 
dzięki czemu uczniowie będą mogli lepiej zrozumieć jego przeżycia, kiedy już znajdą się 
na miejscu. 

Uczniowie przed spotkaniem ze świadkiem mogą zapoznać się z fotografiami, które 
są częścią tej publikacji. Ocalały sam może odnieść się do tych zdjęć i dodać swój 
osobisty komentarz, wskazując, w jaki sposób łączą się one z jego opowieścią. Można 
zadać pytania: „Czy widział Pan to miejsce w tamtym czasie?“, „Co zmieniło się od 
tego momentu?“. Poza tym można także wykorzystać któreś z tych zdjęć, aby dołożyć 
kontekst do przedstawionych wspomnień.

Najlepiej byłoby gdyby nauczyciel miał okazję wcześniej spotkać się ze świadkiem historii na 
terenie byłego obozu i poznać miejsca związane z opowiedzianymi przez niego wydarze-
niami. Następnie uczniowie spotkaliby się z nim w klasie i wysłuchaliby relacji, a podczas 
wizyty nauczyciel wskazałby im miejsca związane z doświadczeniem obozowym 
ocalałego.
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Jeżeli zorganizowanie spotkania ze świadkiem nie jest możliwe, nauczyciel może oczy-
wiście skorzystać z nagranych wywiadów. Wariant taki pozbawia jednak uczniów możli-
wości interakcji ze świadkiem, który przeżył Auschwitz.

Spotkanie z byłym więźniem Auschwitz Henrykiem Mandelbaumem

1.6. Zwiedzanie Krakowa lub 
Oświęcimia jako możliwość 
zapoznania się z kulturą 
Żydów polskich

Propozycje dotyczące wizyty w Krakowie

Kraków jest historyczną (lata 1038-1596) i duchową stolicą Polaków, z ich narodową święto-
ścią – wzgórzem Wawelskim – siedzibą, miejscem koronacji i pochówku władców polskich. 
W okresie rozbiorów (1795-1918) miasto leżało w granicach monarchii austriackiej. 
Po powstaniu krakowskim w 1846 roku jego ranga spadła do roli prowincjonalnego ośrodka 
administracyjnego, lecz swobodny charakter polityczny zaboru austriackiego (Galicji) 
umożliwił rozwój narodowej kultury i nauki. W okresie II wojny światowej Kraków był 
stolicą Generalnego Gubernatorstwa, a królewskie Wzgórze Wawelskie stało się siedzibą 
generalnego gubernatora Hansa Franka. Kraków jako jedno z bardzo nielicznych 
miast w Polsce, obył się bez poważnych zniszczeń w toku II wojny światowej. Rządy 
komunistów zaowocowały budową w jego bezpośrednim sąsiedztwie wielkiego kombi-
natu hutniczego, zlokalizowanego w tym miejscu bardziej z pobudek politycznych niż 
ekonomicznych. Była to sztandarowa budowa pierwszego okresu epoki socjalistycznej 
w Polsce. Wraz z hutą Kraków otrzymał wielką dzielnicę robotniczą, która zmieniła 
nieco jego charakter. Dzisiaj jest ona atrakcją turystyczną jako przykład typowej archi-
tektury socrealizmu z lat 50-tych.

W 1335 roku król Kazimierz Wielki założył za murami Krakowa Oppidum Judeorum, 
czyli miasto żydowskie, nazwane od jego imienia – Kazimierz. Prawdziwie żydow-
skim miastem Kazimierz został w 1495 roku, gdy na rozkaz królewski musieli się 
w nim osiedlić wszyscy krakowscy Żydzi. Wkrótce stał się ważnym ośrodkiem kultury 
judaistycznej. Niemieccy naziści, wbrew swym zasadom, oszczędzili większość 
zabytków kultury w dzielnicy żydowskiej. W przeciwieństwie do Warszawy, planowo znisz-
czonej przez Niemców po powstaniu warszawskim w 1944 roku, w Krakowie znako-
micie zachowały się obiekty architektury średniowiecznej i epok następnych. 
Po Warszawie jest on największym akademickim i kulturalnym ośrodkiem w kraju. 
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Miasto i jego środowisko artystyczne wytworzyło specyficzny urok i niepowtarzalny 
charakter. Dzisiaj jest ono wiodącym ośrodkiem turystycznym w Polsce ze świetnie 
rozwiniętą bazą turystyczną.

Zwiedzanie Krakowa  

Kraków można zwiedzać w wielu wariantach znajdujących się w ofercie licznych 
agencji turystycznych. Na potrzeby pobytu młodzieży w ramach wizyty w Miejscu Pamięci  
Auschwitz najkorzystniej byłoby pokazać te zabytki, które swą istotą tworzą narrację 
historii Polski i losów polskich Żydów. Zwiedzanie można zaplanować na minimum jeden 
lub dwa dni. 

Optymalna trasa zwiedzania mogłaby składać się z dwóch części, które w zależności od 
długości pobytu można odpowiednio poszerzyć lub zawęzić:

Część 1. Stare Miasto: 

•	Wizyta w Collegium Maius, najstarszym budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
W jego oryginalnych wnętrzach znajduje się ekspozycja prezentująca historię 
i dorobek Uniwersytetu założonego w 1364 roku, najstarszego w Europie środko-
wo-wschodniej po Uniwersytecie Praskim. Trudno przecenić jego wpływ na rozwój 
polskiej nauki i kultury umysłowej. Tu studiował między innymi Mikołaj Kopernik. 
Tu pracował profesor Paweł Włodkowic, który na Soborze w Konstancji w latach 
1414-1418 w obliczu cesarza Zygmunta Luksemburskiego, jako pierwszy 
Europejczyk wygłosił pogląd, że każdy człowiek posiada godność ludzką 
i prawo do życia w pokoju i że nikomu nie wolno rozstrzygać sporów przy 
użyciu wojny.

•	Spacer po Rynku Głównym i Sukiennicach – hali targowej założonej w XIII wieku, 
będącej jednym z najbardziej rozpoznawalnych obiektów Krakowa.

•	Wizyta w bazylice Mariackiej – najsłynniejszym kościele w Polsce z jego wspa-
niałym arcydziełem, późnogotyckim ołtarzem wykonanym przez norymber-
skiego rzeźbiarza Wita Stwosza.

•	Przejście traktem królewskim – historyczną drogą wiodącą od siedziby 
władców do Rynku.

•	Zwiedzanie Zamku Królewskiego na Wzgórzu Wawelskim wraz z katedrą, w której 
koronowani byli królowie Polski. W jej podziemiach znajdują się grobowce 
władców oraz bohaterów narodowych, takich jak: generał Tadeusz Kościuszko – 
bohater Polski i USA, uczestnik wojny o niepodległość Stanów Ameryki Północnej 
i naczelnik powstania narodowego przeciwko Rosji i Prusom (1794); książę Józef 
Poniatowski, wódz naczelny Księstwa Warszawskiego, polski generał i marszałek 
Francji, uczestnik wojen o niepodległość w okresie wojen napoleońskich; 
marszałek Józef Piłsudski – naczelnik państwa, główny autor aktu odzyskania 
niepodległości Polski (1918); generał Władysław Sikorski – podczas II wojny 
światowej premier Rządu na Emigracji i Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych.

Część 2. Wizyta na Kazimierzu 

Ta niezwykła dzielnica Krakowa przepełniona jest polską i żydowską kulturą. Od połowy 
XIX wieku mieszkała tu głównie społeczność żydowska. Będąc w tej części miasta, 
doświadczyć można wrażenia przelotnego kontaktu ze światem, który już nie istnieje 
– światem polskich Żydów zniszczonego przez Szoa. Dziś Kazimierz jest pełen życia 
– istnieją tu centra kulturalne, synagogi, wydziały uniwersytetu, czarujące kawiarnie, 
restauracje i puby, a także jadłodajnie, w których nadal poczuć można atmosferę 
przedwojennej żydowskiej tradycji. Podczas wycieczki po Kazimierzu zobaczyć należy 
następujące miejsca: 

•	najstarszą, XV-wieczną Starą Bożnicę, w której prezentowane są zbiory juda-
istyczne Muzeum Historycznego Miasta Krakowa;

•	Żydowskie Muzeum Galicja, gdzie zobaczyć można wystawę współczesnych 
fotografii ukazujących pozostałości kultury żydowskiej w południowej Polsce;

•	ortodoksyjną synagogę Remuh; 

•	jeden z najstarszych w Polsce i Europie cmentarzy żydowskich utworzony 
w połowie XVI wieku; 

•	ulice Kazimierza, którymi podążyć można szlakiem synagog: Starej, ortodok-
syjnej Remu – jedynej sakralnie czynnej, Poppera, Wysokiej, Izaaka, Kupa, postę-
powej – Tempel. Mijane w trakcie spaceru żydowskie i chrześcijańskie miejsca 
kultu wskazują na wzajemną tolerancję żyjących tu niegdyś mieszkańców; 

•	typowe podwórko uwiecznione w filmie Lista Schindlera. 
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Zwiedzanie Oświęcimia

Miasto Oświęcim leży w Kotlinie Oświęcimskiej u zbiegu rzek Wisły, Soły i Przemszy, na 
styku dwóch geograficznych i historycznych regionów Polski; około 60 km od Krakowa, 
stolicy Małopolski, do której przynależy historycznie i administracyjnie; około 40 km 
od Katowic, stolicy Górnego Śląska i wielkiej aglomeracji śląskiej oraz około 30 km od 
regionu beskidzkiego i pasma gór Beskidu Śląskiego.

Ponad 800-letnia historia miasta (pierwsza pisemna wzmianka pochodzi z 1179 roku) 
przytłoczona jest tragicznym doświadczeniem z lat 1940-1945. Wyjście poza tereny 
Muzeum i spacer po zabytkach tego niespełna 40-tysięcznego ośrodka przemysło-
wego pozwoli na odkrycie związków pomiędzy historią obozu, a tradycją i współcze-
snością miasta. Oświęcim to jedno z najstarszych miast w tej części kraju, stolica 
Księstwa Oświęcimskiego. W połowie XVII wieku miasto zostało doszczętnie zniszczone 
przez Szwedów. Po pierwszym rozbiorze Polski (1772) Ziemia Oświęcimska weszła 
w skład zaboru austriackiego. Żydzi osiedlali się w mieście od połowy XVI wieku, a 
w XIX wieku stało się ono ważnym ośrodkiem chasydyzmu. Nazywano go Oświęcimską 
Jerozolimą. W przededniu II wojny światowej około 60% mieszkańców miasta stanowiła 
ludność żydowska. W 1941 roku Żydzi oświęcimscy  zostali deportowani do pobliskich gett, 
a następnie do KL Auschwitz. Nieliczni, którzy powrócili po wojnie, wyemigrowali w latach 
50-tych. Spacer po mieście potwierdza panującą przez wieki symbiozę jego żydowskich 
i chrześcijańskich mieszkańców. Podczas dwugodzinnego spaceru miejsca warte zoba-
czenia to:

•	Zamek Książąt Oświęcimskich. Z XIII-wiecznej baszty zamkowej – najstarszej 
ceglanej budowli w tej części kraju – można zobaczyć panoramę okolicy miasta;

•	Synagogę Chewra Lomdei Misznajot i Centrum Żydowskie, w którym można 
zapoznać się z historią Żydów w Oświęcimiu;

•	Podominikański kościół pod wezwaniem Matki Bożej Wspomożenia Wiernych 
z kaplicą św. Jacka z pierwszej połowy XIV wieku i rynek staromiejski;

•	Cmentarz żydowski, który jak na ironię przetrwał w miejscu, które stało się 
symbolem Szoa. 

Duży urok mają okolice miasta, urozmaicone starorzeczami Wisły i Soły porośnię-
tymi roślinnością nadrzeczną. Pięknym elementem krajobrazu są malownicze stawy 
rybne rozpościerające się po południowo-wschodniej stronie Oświęcimia. 

W drodze do Krakowa warto odwiedzić Skansen Wsi Nadwiślańskiej w Wygiełzowie prezen-
tujący zabytki architektury wiejskiej i kulturę tego regionu. W Wygiełzowie znajdują się 
także: typowa polska karczma z tradycyjnym jedzeniem i charakterystyczny polski dwór 
szlachecki oraz ruiny Lipowca – średniowiecznego zamku biskupów krakowskich. 

Wjeżdżając do Krakowa, można podjechać do Kopca Kościuszki. Ta 34-metrowa budowla 
usypana została przez mieszkańców Krakowa w 1820 roku w dowód wdzięczności dla 
Tadeusza Kościuszki, naczelnika pierwszego polskiego powstania narodowego, które 
rozpoczęło się w Krakowie.

Kościół Mariacki na Rynku Głównym starego miasta w Krakowie 

Wawel – Zamek Królewski w Krakowie 
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Stara Synagoga na Kazimierzu, żydowskiej dzielnicy Krakowa

Plac Bohaterów Getta w dzielnicy Podgórze, symboliczny pomnik poświecony krakow-
skim Żydom

Zamek w Oświęcimiu ze średniowieczną wieżą

Synagoga Chewra Lomdej Misznajot i Centrum Żydowskie w Oświęcimiu
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1.7. Jak zaplanować wizytę 
w Muzeum Auschwitz-Birkenau? 

Zwiedzanie Muzeum Auschwitz-Birkenau należy zaplanować możliwie z jak najwięk-
szym wyprzedzeniem czasowym, najlepiej kilkumiesięcznym. Ze względu na 
bardzo dużą liczbę odwiedzających (blisko półtora miliona osób rocznie) wejście na teren 
byłego obozu i uzyskanie przewodnika bez dokonania wcześniejszej rezerwacji może 
okazać się niemożliwe. 

Zwiedzanie w grupach zorganizowanych jest możliwe jedynie z przewodnikiem Muzeum. 
Jeden przewodnik oprowadza grupę nie większą niż 30-osobową. Grupy liczące więcej 
osób muszą być podzielone na mniejsze.

Od 1 kwietnia do 31 października wszyscy zwiedzający indywidualnie wchodząc na teren 
byłego obozu Auschwitz I w godzinach 10.00–15.00, muszą dołączyć do grupy z prze-
wodnikiem. Ci, którzy chcą zwiedzić Miejsce Pamięci bez przewodnika, mogą wejść na 
teren Auschwitz I przed godziną 10.00 lub po 15.00. Ci, którzy przyjadą na miejsce między 
10.00 a 15.00, mogą rozpocząć zwiedzanie od terenu byłego obozu Auschwitz II-Birkenau, 
gdzie te regulacje nie obowiązują.

 Miejsce Pamięci zwiedzać można w następujących godzinach:

GODZINY 
OTWARCIA 

OSTATNIE 
WEJŚCIE 
AUSCHWITZ 

POZOSTAWANIE 
NA TERENIE 
AUSCHWITZ

OSTATNIE 
WEJŚCIE 
BIRKENAU

POZOSTAWANIE 
NA TERENIE 
BIRKENAU

I 8:00 - 15:00 do 15:00 16:00 16:00 do 16:30

II 8:00 - 15:00 do 15:00 16:00 16:00 do 16:30 

III 8:00 - 16:00 do 16:00 17:00 17:30 do 18:00

IV 8:00 - 17:00 do 17:00 18:00 18:30 do 19:00

V 8:00 - 18:00 do 18:00 19:00 19:30 do 20:00
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VI 8:00 - 19:00 do 19:00 20:00 20:30 do 21:00

VII 8:00 - 19:00 do 19:00 20:00 20:30 do 21:00

VIII 8:00 - 19:00 do 19:00 20:00 20:30 do 21:00

IX 8:00 - 18:00 do 18:00 19:00 19:30 do 20:00

X 8:00 - 17:00 do 17:00 18.00 18.30 do 19.00

XI 8:00 - 16:00 do 16:00 17:00 17:30 do 18.00

XII 8:00 – 15:00 do 15:00 16:00 15:00 do 16:30

Przebywanie na terenie Miejsca Pamięci w innych godzinach wymaga uzyskania zgody 
dyrektora Muzeum  lub osoby przez niego upoważnionej.

 
1 stycznia, 25 grudnia, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu Marszu Żywych 
Muzeum jest zamknięte.

Rezerwacji terminu zwiedzania i przewodnika można dokonać telefonicznie, za pośred-
nictwem faksu lub pocztą elektroniczną:

numery telefonów: 0048 33 8448099, 0048 33 8448100

numer faksu: 0048 33 8432227

e-mail: rezerwacja@auschwitz.org

Biuro rezerwacji przyjmuje zgłoszenia od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.

Zgłaszając rezerwację, należy podać zaplanowaną datę i godzinę zwiedzania, język, 
w jakim ma się odbyć oprowadzanie, liczbę potrzebnych przewodników, rodzaj 
zwiedzania: podstawowe, studyjne jednodniowe czy studyjne dwudniowe (opis tych 
opcji znajduje się w rozdziale 2.4.).

Odwiedzający Muzeum mogą także obejrzeć film dokumentalny „Oświęcim – Auschwitz”. 
Projekcję filmu, która trwa około 20 minut, ustala się na miejscu przed zwiedzaniem. 
Istnieje również możliwość zorganizowania dodatkowych zajęć edukacyjnych, uzupeł-
niających wizytę, takich jak: prelekcja w Archiwum i w Dziale Zbiorów, warsztaty na 
wybrane tematy z historii obozu, projekcje filmów dokumentalnych. Zajęcia te mogą być 
rowadzone w języku polskim, angielskim i niemieckim muszą być jednak uzgadniane 
z pracownikami Sekcji Programowej MCEAH . 

W przypadku, kiedy nie będzie możliwe zarezerwowanie wizyty na dany dzień czy 
godzinę, pracownicy biura rezerwacji zaproponują inne terminy. 

Wizyta w Muzeum będzie realizowana zgodnie z dokonanymi ustaleniami i rezerwacją 
przewodnika. Po przyjeździe należy zgłosić się do punktu obsługi odwiedzających 
i dopełnić niezbędnych formalności. Tam też przedstawiani są odwiedzającym przydzie-
leni im przewodnicy. 

Muzeum znajduje się w mieście Oświęcimiu, które jest usytuowane w odległości około  
60 km od Krakowa, około 30 km od Katowic i około 70 km od granicy polsko-czeskiej 
w Cieszynie. Z Krakowa i Katowic można dojechać do Oświęcimia pociągiem, autobusem 
PKS oraz minibusem. 

Informacje dotyczące hoteli i restauracji w mieście i w pobliżu Oświęcimia otrzymać 
można w Centrum Informacji Turystycznej w Oświęcimiu, numer telefonu: 0048 33 
8430091, e-mail: it.oswiecim@msit.malopolska.pl

Jak dojechać do Muzeum – mapa
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1.8. Jak ludzie mogli ludziom 
zgotować taki los 

Wprowadzenie 

Scenariusz jest propozycją lekcji poprzedzającej wizytę w Muzeum i Miejscu Pamię-
ci Auschwitz-Birkenau i przeznaczony jest dla uczniów, którzy nie poznali jeszcze do-
kładnie historii XX wieku. Aby przygotować ich na to, co zobaczą w Muzeum, należy 
przede wszystkim pomóc im w odpowiedzi na następujące pytania:

•	Jakie są mechanizmy i konsekwencje powstawania stereotypów i uprzedzeń? 

•	Kto i z jakiego powodu wymordował miliony ludzi?

•	Jak mogło dojść do takiej zbrodni w Europie XX wieku?

Lekcja ma charakter interdyscyplinarny. Może być przeprowadzona przy współpracy 
różnych nauczycieli, np.: historii, literatury, wiedzy o społeczeństwie, a także psycho-
loga i pedagoga szkolnego. Powinni oni pomóc uczniom zrozumieć proces powstawania 
stereotypów i uprzedzeń oraz towarzyszące temu konsekwencje.

Cele lekcji:

Poznawczy

•	Poznanie przyczyn powstania i ideologii faszyzmu niemieckiego, związków między 
tą ideologią a zagładą Żydów europejskich w czasie II wojny światowej;

•	Zrozumienie i zapamiętanie pojęć: faszyzm (nazizm), eksterminacja, Holokaust, 
obóz zagłady, obóz koncentracyjny;
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•	Zrozumienie istoty wydarzeń i zjawisk zawartych w przeczytanej baśni i w poga-
dance o nazizmie niemieckim i zagładzie Żydów.

Kształcący

•	Kształtowanie umiejętności interpretacji tekstu baśni i pogadanki połączone 
z referowaniem najistotniejszych informacji;

•	Rozwijanie zdolności formułowania ocen, sądów i opinii na temat poznanych na 
lekcji faktów;

•	Rozwijanie zdolności dokonywania analizy i syntezy nowych treści;

•	Kształtowanie umiejętności porównywania współczesnych wydarzeń z minionymi.

Wychowawczy

•	Wykorzystywanie zdobytej wiedzy do formułowania własnych sądów i opinii;

•	Rozbudzenie wrażliwości na niesprawiedliwość i krzywdę;

•	Afirmacja zasad tolerancji w życiu społecznym.

Materiały edukacyjne:

Karta ucznia 1.8a

Tekst „Baśni o zielonej dolinie”

Karta ucznia 1.8b

Pusty diagram poświęcony mechanizmowi tworzenia się uprzedzeń (do uzupełnienia 
przez uczniów; do ćwiczenia potrzebne są dwa egzemplarze)

Karta nauczyciela 1.8a

Schemat przedstawiający mechanizm powstawania stereotypów i uprzedzeń

Karta  nauczyciela 1.8b

Przykładowy schemat mechanizmu powstawania stereotypów i uprzedzeń opracowany 
na podstawie historii przedstawionej w „Baśni” 

Karta nauczyciela 1.8c

Tekst przykładowego opowiadania o prześladowaniu i zagładzie Żydów w Europie

Karta nauczyciela 1.8d

Przykładowy schemat mechanizmu powstawania uprzedzeń opracowany na podstawie 
historii prześladowań Żydów 

Ilustracja 1.8a

Mapa niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady (można ją wyko-
rzystać w klasie przy omawianiu materiałów z karty 1.8c)

Metody i formy organizacyjne

•	Rozmowa nauczająca (pogadanka)

•	Praca pod kierunkiem (z tekstem, schematem, mapą) 

•	Opowiadanie 

•	Elementy dyskusji

Przebieg lekcji

Krok I (10 minut)

Uczniowie kilka dni wcześniej otrzymali tekst „Baśni o zielonej dolinie” (karta ucznia 
1.8a). Mieli ją przeczytać i zastanowić się nad jej treścią. Nauczyciel prosi uczniów o jej 
krótkie streszczenie.

Krok II (15 minut)

Temat: Jak ludzie mogli ludziom zgotować taki los?

Nauczyciel przeprowadza pogadankę, posługując się poniższymi pytaniami:

1. Jakie różnice dzieliły rudowłosych tkaczy od rodowitych, czarnowłosych miesz-
kańców doliny?
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1. Jaka była motywacja okrutnego postępowania mieszkańców doliny wobec 
rudowłosych?

2. Jak zaczęto mówić o wszystkich rudowłosych (jaki powstał stereotyp)?

3. Czy rudowłosi rzeczywiście byli winni?

4. W jaki sposób dyskryminowano rudowłosych tkaczy?

5. Czy również prawo zielonej doliny dyskryminowało tkaczy?

6. Czy wyłączono grupę rudowłosych ze społeczności?

7. Jaki był koniec prześladowań rudowłosych?

Następnie przedstawia i omawia schemat powstawania stereotypów i uprzedzeń (karta 
nauczyciela 1.8a). Potem rozdaje uczniom dwa puste diagramy (karta ucznia 1.8b) 
i prosi o ich uzupełnienie pierwszego z nich w odniesieniu do historii opisanej w „Baśni”. 
Przykład uzupełnionego diagramu znajduje się w materiałach dla nauczyciela (karta 
1.8b).

Krok III (40 minut)  Przejście do historii Żydów w Europie

Podsumowując poprzednie ćwiczenie, nauczyciel podkreśla, iż omawiając „Baśń 
o zielonej dolinie”, uczniowie poznali mechanizm powstawania stereotypów i uprzedzeń 
oraz konsekwencji, do jakich mogą one doprowadzić. Niestety, zdarza się to nie tyl-
ko w baśniach.

Nauczyciel przedstawia teraz fragment historii Europy dotyczący prześladowania 
i zagłady Żydów (karta nauczyciela 1.8c). Uczniowie słuchając opowiadania i patrząc na 
drugi, pusty diagram, próbują umieścić w nim poznane fakty historyczne. By ułatwić im 
zadanie, treść opowiadania można wcześniej powielić i teraz rozdać w klasie. Nauczyciel 
poprzez pytania kieruje pracą uczniów uzupełniających kolejny schemat rodzenia się 

uprzedzeń. Przykładowy wypełniony diagram znajduje się w materiałach dla nauczy-
cieli (karta 1.8d).

Pytania, które mają pomóc uczniom pracować z diagramem

1. Jakie różnice dzieliły Żydów i innych mieszkańców Europy?

2. Dlaczego stosunki pomiędzy Żydami i ich sąsiadami nie zawsze układały się 
najlepiej?

3. Co naziści mówili o Żydach w Niemczech po I wojnie światowej?

4. Czy twierdzenia nazistów były prawdziwe?

5. Jak wyglądało prześladowanie Żydów w Niemczech po dojściu nazi-
stów do władzy?

6. Czy dochodziło do bezpośrednich napaści na Żydów?

7. Czy Żydzi zostali wykluczeni z ogółu społeczeństwa?

8. Jak doprowadzono do eksterminacji tak wielkiej ilości Żydów?

Krok IV (15 minut)

Uczniowie prezentują i opisują swoje własne diagramy.

Krok V

Kończąc zajęcia, nauczyciel przypomina uczniom, że miejsce, które niedługo odwiedzą, 
to ostatni etap dla ponad miliona Żydów, którzy w zbrodniczym planie nazistów niemiec-
kich przeznaczeni zostali na zagładę. Zwraca również uwagę na właściwe zachowanie 
się podczas wizyty w Muzeum i Miejscu Pamięci Auschwitz-Birkenau. Podkreśla, 
jak ważne jest słuchanie przewodnika, który przedstawi historię obozu oraz zachęca 
do zadawania mu pytań.
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Karta ucznia  1.8a

Baśń o zielonej dolinie

Dawno temu, w głębokiej lesistej dolinie było sobie  królestwo. Większość z jego miesz-
kańców miała czarne, lśniące włosy i zielone oczy. Jednakże od setek lat żyła tam 
także grupa ludzi,  którzy wyglądali inaczej. Mieli rude włosy i czarne jak węgiel oczy. 
W zamierzchłej przeszłości przywędrowali do zielonej doliny i osiedlili się w niej. 
Żyli spokojnie i dostatnio, z ojca na syna przekazując umiejętności i tajemnice tkactwa 
artystycznego. Od rdzennej ludności królestwa różnili się nie tylko wyglądem, ale także 
wierzeniami i zwyczajami. Sadzili dęby, a teren wokół rosnących drzew stawał się ich 
świętym miejscem. W każdą środę obchodzili „Dzień Drzewa”.  Nie pracowali wtedy, ale 
siedzieli długie godziny pod drzewami, modląc się w ciszy. Ich wiara zabraniała im spoży-
wania czegokolwiek, co rosło na drzewach. Nie nosili też nigdy ubrań koloru zielonego.

Aż przyszedł rok burzy. Jesienią zachodnie wiatry zmieniły się w huragan, który powalał 
drzewa i niszczył domy. Zima nadeszła niespodziewanie szybko, zasypując dolinę 
olbrzymią ilością śniegu, a mróz skuł ją lodowatym uściskiem. Wiosną wezbrane wody 
rzek i potoków zalały królestwo, niszcząc wszystko, co napotkały na drodze. Potem 
przyszło suche, upalne lato, a bezlitosne słońce spaliło plony na polach, zostawiając 
tylko spękaną ziemię.

Zapanował głód, ceny żywności rosły bardzo szybko, zaczęto nawet sprzedawać wodę 
z nielicznych, pełnych źródeł. Ludzi ogarnęły strach i rozpacz. Pewnego wieczoru, 
w przydrożnej karczmie, pijany wieśniak krzyknął – „To wszystko przez tych rudych. 
To oni przywlekli ze sobą nieszczęście!”. Ktoś próbował go uciszyć, ale inni siedzący 
przy stołach zaczęli coś szeptać, schylając głowy. Kilka dni później nieznani sprawcy 
wybili szyby w domach tkaczy, a na ich drzwiach zaczęły pojawiać się zielone koła nama-
lowane farbą. Ktoś pobił rudowłose dzieci bawiące się na drodze. Nocą spłonęło Święte 
Drzewo podpalone przez grupę wyrostków. Coraz więcej ludzi, którzy obwiniali rudo-
włosych o spowodowanie klęski, jaka dotknęła zieloną dolinę, zbierało się w karczmie. 
Wkrótce wysłano delegację do Rady Królewskiej z żądaniem rozprawienia się z tkaczami. 
Rada opanowana częściowo przez przeciwników rudowłosych, a częściowo zastraszona, 
wydała zarządzenie: tkacze muszą oddać wszystkie tkaniny i cały materiał, jaki mają 
w warsztatach. Po kilku dniach następne zarządzenie kazało im opuścić domy i zagrody, 
by umieścić ich pod strażą na położonej na jeziorze wyspie. 

I oto nadszedł dzień, gdy na rynku odczytano rozkaz króla i Rady Królewskiej, już 
w całości opanowanej przez wrogów rudowłosych. „To wina rudych tkaczy – głosił 
rozkaz – że nasze królestwo ginie z braku jedzenia i wody. Działali przeciwko królestwu. 
To zdrada, a za nią może być tylko jedna kara – śmierć!”. I na nią skazano wszystkich 
rudowłosych mieszkańców zielonej doliny. Wyprowadzano ich w góry i strącano w głęboką 
przepaść. Wszystkich! Mężczyzn, kobiety, dzieci. Chorych i starców mężczyźni nieśli na 
noszach.

Kolejnej jesieni huraganowe wiatry znowu nawiedziły dolinę. Trąby powietrzne niszczyły 
domy, mosty i drogi. Ludzie z trwogą patrzyli w niebo. Ale wśród nich nie było już rudo-
włosych, czarnookich tkaczy.
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Karta ucznia 1.8b

Schemat rodzenia się uprzedzeń

Diagram ten wykorzystano za zgodą Spiro Institute w Londynie.

Karta nauczyciela 1.8a
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Karta nauczyciela 1.8b Karta nauczyciela 1.8c

Prześladowanie i zagłada Żydów w Europie

W ostatnim 50-leciu starej ery Palestyna przeszła w ręce Rzymian. Wcześniejsze 
doświadczenia historyczne (wojny, wypędzenia) oraz swoboda poruszania się po impe-
rium spowodowały, że już za czasów cesarza Augusta więcej mieszkańców Palestyny 
zwanych Żydami mieszkało w innych częściach imperium niż w samej Judei. 
Żydzi często buntowali się przeciwko Rzymianom. W pierwszej połowie II w. n.e., po klęsce 
ostatniego powstania żydowskiego, zostali ostatecznie wypędzeni z Jerozolimy, co ozna-
czało konieczność życia w rozproszeniu, czyli tzw. diasporze. Żydzi mieszkali wśród innych 
ludów imperium, lecz nie integrowali się z nimi. Różniła ich przede wszystkim religia 
– judaizm, z odrębnym kodeksem moralnym i obrządkiem religijnym. Jego wyznawcy 
koncentrowali się na czytaniu pisma, co nie wymagało wielu kapłanów, czy budowy licz-
nych świątyń. Żyli obietnicą zbawienia. Wierzyli, że są narodem wybranym przez Boga. 
Czasem stosunki między Żydami i ich sąsiadami nie układały się najlepiej, wybuchały 
częste rozruchy. Odmienność Żydów i ich sukcesy sprzyjały powstawaniu uprzedzeń.

Żydzi zamieszkiwali także w państwach europejskich powstających na ruinach impe-
rium rzymskiego. Społeczeństwa tych państw były przede wszystkim chrześcijańskie 
i znowu Żydzi wśród nich byli „inni”. Inaczej się ubierali i żyli. Ich dniem świętym była 
sobota, nie jedli wieprzowego mięsa. Trudnili się głównie handlem – byli kupcami, 
bankierami, rzemieślnikami. W średniowiecznej Europie miały miejsce prześladowania 
Żydów, w XIX wieku wybuchały antyżydowskie pogromy. Często, jeśli napięcie społeczne 
rosło, pierwszymi ofiarami stawali się właśnie oni. 

Nadszedł wiek XX. Niemcy przegrały I wojnę światową. Na fali rozgoryczenia i niezado-
wolenia z klęski zaczęły tam powstawać liczne organizacje kombatanckie i nacjonali-
styczne. Często wzywały do odwetu, propagowały hasła nienawiści i dążeń zaborczych 
wobec innych narodów. Jedną z takich grup była partia założona przez Adolfa Hitlera 
w 1921 roku. Członków tej partii – NSDAP – nazywano nazistami. Hitler i jego partia 
głosili, że:

•	Nowy, ustanowiony po wojnie porządek w Europie to dzieło spisku Żydów dążą-
cych do zniszczenia Niemiec;

•	Niemcy to przedstawiciele najdoskonalszej rasy nordyckiej, powołani są 
przez naturę do sprawowania władzy w Europie jako Herrenvolk, czyli naród 
panów;

•	Niemcy potrzebują przestrzeni życiowej do kolonizacji;

•	Należy doprowadzić do całkowitego wyeliminowania Żydów ze wszystkich dzie-
dzin życia.
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W 1933 roku naziści przejęli władzę w Niemczech i niezwłocznie zaczęli realizować 
program swojej partii. Utworzono obozy koncentracyjne dla przeciwników politycz-
nych i rozpętano nagonkę na Żydów. Rozpoczęły się dyskryminacja i prześladowania 
Żydów, które przyjęły następujące formy: bojkot sklepów żydowskich, zakaz uczęsz-
czania do szkół i uniwersytetów, wykluczenie z działań publicznych artystów, pisarzy, 
dziennikarzy żydowskich. W 1937 roku pozbawiono Żydów własności przedsiębiorstw. 
W listopadzie 1938 roku miała miejsce „noc kryształowa”, podczas której zorganizo-
wano pogrom niemieckich Żydów: palenie synagog, niszczenie ich sklepów i mieszkań. 
Zesłano 26 tysięcy Żydów do obozów koncentracyjnych w Dachau i Buchenwaldzie. 
W 1939 roku Hitler zapowiedział wyniszczenie rasy żydowskiej w razie wybuchu wojny 
– wojny, o którą winił oczywiście Żydów.

1 września 1939 roku nazistowskie Niemcy zaatakowały Polskę, rozpoczynając II wojnę 
światową. Zgodnie z polityką nazistowską zamieszkujących tam Żydów uznano za 
„podludzi” i przeznaczono do całkowitego wyniszczenia. Wymagało to utworzenia miejsc 
masowej zagłady – jednym z nich stał się obóz koncentracyjny Auschwitz. Wcześniej, 
od roku 1940 roku, więziono tam w strasznych warunkach ludzi z okupowanej Europy, 
głównie Polaków.

Od 1942 roku Auschwitz stał się największym obozem zagłady dla Żydów. Niemcy zbudo-
wali w Birkenau, drugiej części obozu, wielkie komory gazowe i piece krematoryjne. 
Dziennie można tam było zagazować i spalić kilka tysięcy mężczyzn, kobiet i dzieci. 
Ostateczna liczba ofiar jest trudna do oszacowania. Wiemy, że Auschwitz to największe 
cmentarzysko Żydów, największe, ale nie jedyne. Niemcy zbudowali także inne obozy 
zagłady: Sobibór, Treblinkę, Bełżec, Chełmno, Majdanek (nauczyciel pokazuje je na 
mapie – Ilustracja 1.8a). I tam masowo ginęli Żydzi przywożeni z całej Europy, z gwiaz-
dami Dawida na piersi.

Karta nauczyciela 1.8d 1.8a: 
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Mapa nazistowskich niemieckich obozów koncentracyjnych i zagłady

1.9. Funkcje obozu koncentracyjnego
i zagłady Auschwitz

Wprowadzenie 

Scenariusz jest propozycją lekcji poprzedzającej wyjazd młodzieży szkolnej do Muzeum 
i Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau. Zakładamy, że są to uczniowie, którzy mają 
już podstawową wiedzę historyczną na temat nazizmu i drugiej wojny światowej. 
Dzięki temu będą w stanie zrozumieć związek pomiędzy ideologią nazistowską, 
wprowadzaniem jej w życie na terenie okupowanej Polski a tragicznym losem więź-
niów obozu Auschwitz.

Po lekcji uczniowie będą znać podstawowe funkcje obozu Auschwitz:

•	Obóz koncentracyjny dla Polaków i więźniów innych narodowości

•	Miejsce masowej zagłady Żydów deportowanych z krajów okupowanej Europy

•	Miejsce grabieży mienia ofiar żydowskich

•	Miejsce eksploatacji niewolniczej pracy osadzonych więźniów 

Lekcję oparto na wcześniejszej, samodzielnej pracy grupy uczniów, polegającej na 
przygotowaniu kilku referatów na zaproponowane przez nauczyciela tematy, dotyczące 
różnych funkcji obozu Auschwitz. Praca ta powinna zostać zadana z kilkutygodniowym 
wyprzedzeniem pod kierunkiem nauczyciela, który udostępni im materiały historyczne 
zawarte w „Pakiecie”, wydawnictwa encyklopedyczne, plany i mapy oraz poleci lite-
raturę pomocniczą. Należy pamiętać, że informacje na temat samego obozu uczeń ma 
zdobyć na terenie Muzeum i Miejsca Pamięci, podczas zwiedzania z przewodnikiem. 
Lekcja ma go tylko wprowadzić w temat. Konieczne jest przeprowadzenie konsul-
tacji z uczniami przygotowującymi referaty, aby nie zostali oni przytłoczeni zbyt wieloma 
informacjami zaczerpniętymi z dostępnych źródeł.
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Trzeba także uczulić referentów na to, że tematyka, o której będą mówić, nie jest jedynie 
zestawem suchych faktów i liczb. Materiały historyczne dotyczące Auschwitz zawie-
rają duży ładunek emocji i muszą być zaprezentowane w odpowiedni sposób. Stąd 
ogromne znaczenie będzie miała forma prezentacji referatu oraz dobór odpowiednich 
tekstów źródłowych, literackich i materiałów ikonograficznych. Cenną pomocą będą 
wcześniej przygotowane prezentacje multimedialne lub wystawy szkolne, która ułatwią 
uczniom zrozumienie zagadnienia. 

Cele lekcji:

Poznawczy

•	Poznanie funkcji Auschwitz i jego organizacji

•	Zrozumienie i rozróżnienie pojęć: obóz koncentracyjny, obóz zagłady, obóz pracy, 
Holokaust, eksterminacja

Kształcący

•	Kształtowanie umiejętności oceny wydarzeń historycznych

•	Rozwijanie zdolności posługiwania się zdobytą wiedzą w nowej sytu-
acji poznawczej

•	Kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł (teksty, plany, mapy)

•	Rozwijanie zdolności dokonywania selekcji informacji

Wychowawczy

•	Potępienie nazizmu jako ideologii szerzącej nienawiść

•	Postrzeganie wojny jako czynnika destrukcyjnego

•	Rozbudzenie wrażliwości na niesprawiedliwość i krzywdę

Materiały edukacyjne:

•	Zdjęcia oraz teksty z „Pakietu” i/lub inne teksty historyczne (do decyzji nauczyciela)

•	Podręcznik do historii

•	Wydawnictwa encyklopedyczne

•	Karty ucznia (do powielenia i rozdania uczniom lub wyświetlenia w formie 
slajdów):

1.9a: Mapa głównych linii kolejowych prowadzących do miasta Oświęcimia

1.9b: Plan obozu Auschwitz I

1.9c: Zdjęcie lotnicze okolic obozu Auschwitz wykonane przez aliantów w 1944 
roku

1.9d: Mapa przedstawiająca tzw. strefę interesów obozu (Lagerinteressengebiet)

1.9e: Plan obozu Auschwitz II-Birkenau

1.9f: Plan obozu Auschwitz III-Monowitz

1.9g: Fotografia obozu Auschwitz III-Monowitz

1.9h: Mapa podobozów Auschwitz

1.9i: Mapa obozów dla robotników IG Farben Werk Auschwitz

Metody i formy organizacyjne 

•	Praca pod kierunkiem (przygotowanie referatów)

•	Rozmowa nauczająca (pogadanka)

Przebieg lekcji

Krok I: Kontrola pracy domowej

Zadano ją tydzień wcześniej. Jest to praca ustna, polegająca na przypomnieniu sobie 
wiadomości z historii II wojny światowej i odpowiedzi na następujące pytania:

9. Jakie były główne założenia nazizmu niemieckiego?

10. Jakie były działania okupantów niemieckich na ziemiach polskich w latach 
1939-1945?
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Nauczyciel wraz z uczniami omawiają powyższe zagadnienia. Jest to wprowadzenie 
do kolejnego etapu lekcji, jakim jest prezentacja referatów. Podczas dyskusji powinno się 
przypomnieć następujące kwestie:

1. Główne założenia nazizmu niemieckiego:

•	Doktryna rasistowska – dominacja jednego narodu (Niemcy) nad innymi (Żydzi, 
Słowianie, Romowie)

•	Domaganie się większej „przestrzeni życiowej” dla Niemców – dążenie 
do ekspansji terytorialnej i wojny

•	Przejęcie całkowitej władzy w Niemczech przez nazistów i ich partię NSDAP, 
co zostało zrealizowane w roku 1933.

2. Działania okupantów niemieckich na ziemiach polskich w latach 1939-1945:

•	Zbrodnie popełnione przez Wehrmacht wobec żołnierzy i ludności cywilnej

•	Likwidacja niepodległej Polski, wcielenie części ziem do Rzeszy, utworzenie na 
pozostałym obszarze Generalnego Gubernatorstwa

•	Wysiedlenia

•	Akcja AB

•	Egzekucje przedstawicieli polskich elit społecznych i politycznych  (np. 
w Palmirach) 

•	Terror zmierzający do zastraszenia narodu

•	Łapanki

•	Stosowanie zasady zbiorowej odpowiedzialności 

•	Utworzenie obozów koncentracyjnych Auschwitz, Majdanek, Stutthof, gdzie 
osadzano członków polskiego ruchu oporu

•	Likwidacja szkół wyższych i średnich

•	Niszczenie dóbr kultury polskiej

•	Eksploatacja ekonomiczna kraju

•	Wykorzystywanie niewolniczej pracy jako narzędzia wyniszczenia i terroru 

•	Tworzenie obozów zagłady Auschwitz, Treblinka, Sobibór, Bełżec – masowa 
zagłada Żydów i Romów

•	Kara śmierci nakładana na całe rodziny za przechowywanie i ukrywanie Żydów

Krok II: Realizacja tematu

Referaty

Kilka tygodni wcześniej uczniowie otrzymują zadanie przygotowania prezentacji na jeden 
z czterech tematów dotyczących funkcji obozu. Powinni pracować w grupach cztero- lub 
pięcioosobowych, a jeden z uczniów ma zostać sprawozdawcą prac grupy. Nauczyciel 
powinien monitorować pracę grup.

•	Temat 1: Auschwitz-Birkenau jako obóz koncentracyjny dla więźniów różnych 
narodowości

•	Temat 2: Auschwitz-Birkenau jako miejsce masowej zagłady Żydów deportowa-
nych z okupowanych krajów europejskich

•	Temat 3: Grabież mienia ofiar w obozie Auschwitz-Birkenau

•	Temat 4: Wykorzystanie niewolniczej pracy osadzonych więźniów

Ważne kwestie, które muszą znaleźć się w przygotowanych prezentacjach

Temat 1

1. Obóz koncentracyjny – miejsce izolacji przeciwników politycznych oraz narzędzie 
terroru na ziemiach okupowanych

2. Przyczyny założenia obozu na obrzeżach miasta Oświęcimia:

•	Istniejące budynki koszar wojskowych

•	Dobre połączenie kolejowe (z Katowicami, Lublinem, Warszawą, Pragą 
i Wiedniem), bliskość Śląska, regionu, w którym znajdowały się więzienia 
przepełnione w wyniku masowych aresztowań Polaków (karta ucznia 1.9a: 
linie kolejowe prowadzące do Oświęcimia)

3. Rozbudowa obozu

•	Auschwitz I – obóz dla więźniów różnych narodowości

•	Auschwitz II-Birkenau – druga część obozu koncentracyjnego, od 1942 
roku obóz zagłady dla europejskich Żydów

•	Auschwitz III-Monowitz – utworzony w 1941 roku w pobliżu fabryki Buna-
Werke koncernu IG Farben

•	Ok. 40 podobozów (karta ucznia 1.9h)
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4. Warunki życia więźniów

•	Głód, katastrofalne warunki sanitarne i mieszkalne

•	Brak lekarstw i ubrań

•	Tortury, bicie, zastraszanie, terror

•	Egzekucje: rozstrzeliwanie, egzekucje przez powieszenie, śmiertelne zastrzyki, 
kary śmierci głodowej

5. Od 1941 roku w obozie koncentracyjnym osadzono wielu mieszkańców z innych 
okupowanych krajów. Byli to głównie więźniowie polityczni z Czech, Jugosławii, 
Francji, Austrii, Niemiec, ludność cywilna z zajętych terenów ZSRR oraz radzieccy 
jeńcy wojenni.

Temat 2

1. Holokaust, masowa zagłada Żydów dokonana przez nazistów niemieckich i ich 
sojuszników w czasie II wojny światowej

2. Zgodnie z polityką nazistowską Żydzi uznani zostali za „podludzi”, którzy 
mieli zostać poddani eksterminacji (całkowitej likwidacji). Wymagało to utwo-
rzenia miejsc masowej zagłady dla Żydów deportowanych z całej okupowanej 
Europy. Takim miejscem stał się obóz Auschwitz, głównie jego druga część, 
Birkenau. 

3. Przygotowania techniczne w Birkenau do zabicia ogromnej liczby ludzi: budowa 
komór gazowych i krematoriów

4. Lata 1942-1944 – masowa zagłada Żydów w obozie Auschwitz

•	Selekcje na rampie kolejowej, gdzie często nieświadome ofiary oczekiwały na 
swój los

•	Natychmiastowe zabijanie w komorach gazowych dzieci, kobiet, ludzi star-
szych i chorych 

•	Liczba zamordowanych i spalonych ofiar sięgała tysięcy osób dziennie

•	Ogrom zbrodni. Birkenau to największe cmentarzysko na świecie. Liczbę ofiar 
szacuje się na 1,1 do 1,5 milionów, z czego ok. 90% stanowili Żydzi

•	Próby ukrycia zbrodni Holokaustu przez nazistów pod koniec wojny – demontaż 
i wysadzenie w powietrze krematoriów i komór gazowych

5. Współczesne kwestionowanie faktu Zagłady Żydów – w Europie i Stanach 
Zjednoczonych

Temat 3

1. Żydzi deportowani z całej Europy przyjeżdżali do Auschwitz ze swoim osobistym 
mieniem

2. Organizacja grabieży mienia ofiar:

•	Magazynowanie mienia w tzw. Kanadzie

•	Ofiarom odbierano wszystko, co mieli przy sobie

•	Sortowano kosztowności, pieniądze, ubrania, buty, walizki, wózki dziecięce 
i inne przedmioty osobiste

•	Obcinano włosy i wyrywano złote zęby ofiarom zamordowanym w komorach 
gazowych

3. Przypuszczalna wartość zrabowanego mienia: miliony marek niemieckich

Temat 4

1. Praca więźniów:

•	Przymusowa

•	Umożliwiająca funkcjonowanie obozu

•	Wykorzystywana jako narzędzie terroru oraz wyniszczania więźniów

2. Rodzaje pracy wykonywanej przez więźniów:

•	Budowa i rozbudowa poszczególnych części obozu

•	Rozbiórka domów w tzw. strefie interesów obozu (karta ucznia 1.9d  pokazu-
jąca obszar, skąd wysiedlono ludność cywilną)

•	Obsługa administracyjna i gospodarcza kompleksu obozowego (magazyny, 
warsztaty, biura, kuchnie, szpitale)

•	Rolnictwo (hodowla drobiu, ryb, warzywnictwo, ogrodnictwo)

•	Praca w ok. 40 podobozach (karta ucznia 1.9h). Więźniów wykorzysty-
wano jako niewolniczą siłę roboczą w hutach i kopalniach Śląska (26 filii), 
pracach remontowo-budowlanych w Bruntalu, Svetli i Brnie.

•	Budowa fabryki IG Farbenindustrie w Monowicach (karta ucznia 1.9i - poka-
zanie na planie podobozu Monowitz i zakładów IG Farben).
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Przed wizytą

73

3. Warunki pracy więźniów:

•	Praca ponad siły, często w skrajnie niebezpiecznych warunkach

•	Głód, choroby, terror, bicie, częste przypadki katowania na śmierć przez kapo lub 
esesmanów

•	Ciągłe selekcje więźniów chorych i zbyt słabych, by pracować – wysyłano ich 
do komór gazowych

Krok III: Podsumowanie

Po przedstawieniu prezentacji nauczyciel inicjuje dyskusję, zachęcając uczniów do zada-
wania pytań oraz dzielenia się refleksjami na temat usłyszanych referatów. Podkreśla, 
iż wiedza zdobyta podczas tej lekcji będzie pomocna podczas wizyty w byłym obozie. 
Dzieli klasę na trzy grupy i prosi uczniów, aby słuchając przewodnika, zwrócili uwagę na 
następujące kwestie: 

Grupa I
Przedmioty i miejsca związane z codziennym życiem więźniów

Grupa II
Przedmioty i miejsca związane z zagładą Żydów 

Grupa III
Przedmioty i miejsca związane z obozowym terrorem

Wszyscy uczniowie odpowiedzą na pytanie:
Jakie są moje odczucia i refleksje po wizycie w byłym obozie Auschwitz?

Nauczyciel powinien przypomnieć uczniom, że Muzeum Auschwitz-
Birkenau to bardzo szczególne miejsce odwiedzane przez ludzi z całego świata, w którym 
niezwykle ważne jest zachowanie powagi i skupienia. O taką postawę prosi uczniów.

1.9a – Mapa głównych linii kolejowych prowadzących do miasta Oświęcimia
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1.9b – Plan obozu Auschwitz I 1.9c: 

1.9c – Zdjęcie lotnicze okolic obozu Auschwitz wykonane przez aliantów w 1944 roku 
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1.9d – Mapa przedstawiająca tzw. strefę interesów obozu (Lagerinteressengebiet) 

1.9e – Plan obozu Auschwitz II-Birkenau 
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1.9f – Plan obozu Auschwitz III-Monowitz 

1.9g – Fragment obozu Auschwitz III-Monowitz 
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1.9h – Mapa podobozów Auschwitz 1.9i – Mapa obozów dla robotników IG Farben Werk Auschwitz
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1.10. Znaczenie wizyty w Auschwitz  
– zajęcia warsztatowe

Kolejne trzy scenariusze zajęć warsztatowych przygotowujących do wizyty w Au-
schwitz można wykorzystać podczas jednodniowego programu lub intensywnej dwugo-
dzinnej sesji. Nauczyciel powinien wybrać odpowiednią dla siebie wersję zgodnie z po-
ziomem dojrzałości i zainteresowaniami uczniów.

•	Indywidualne i zbiorowe znaczenie wizyty w Auschwitz

•	Radzenie sobie z emocjami w Auschwitz

•	Fotografie Auschwitz

Cele:

•	umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy w odniesieniu do własnego życia

•	refleksja na temat indywidualnego i zbiorowego znaczenia wizyty w Auschwitz

Wymiar indywidualny

Na poziomie indywidualnym ważne jest to, aby każdy z uczniów zadał sobie pytanie, czy 
chce wziąć udział w wizycie w Auschwitz, pomimo tego, że nie będzie w stanie wymazać 
z pamięci tego, co tam zobaczy. Powinien mieć też świadomość, że wiedzę tę będzie 
nosił ze sobą do końca życia i musiał z nią funkcjonować.
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Ćwiczenia

Aby pomóc uczniom w podjęciu decyzji, nauczyciel może przygotować dla uczniów listę 
pytań do zastanowienia się przed wizytą:

•	Co już wiem na temat Auschwitz?

•	O jakich aspektach historii Auschwitz chciałbym się dowiedzieć więcej?

•	Czego oczekuję po wizycie w Auschwitz i czy mogę nauczyć się tam czegoś 
więcej niż w szkole?

•	Czy czuję się gotowy na „zmierzenie się” z ikonografią zbrodni?

•	Czy jestem w stanie umiejscowić ją w kontekście ideologii, którą ona 
odzwierciedla?

•	Jak Auschwitz wpływa na mnie?

•	Dlaczego powinienem odwiedzić Auschwitz właśnie w tym momencie 
swojego życia?

Ćwiczenie 1

Odpowiedzi na powyższe pytania można udzielić na piśmie albo przedstawić w formie 
rysunku lub kolażu. Uczniowie mogą także zrobić krótki wywiad ze sobą, który zostanie 
zarejestrowany kamerą video i potem zaprezentowany na forum klasy.

Ćwiczenie 2

Przygotowanie indywidualnego kwestionariusza pytań (10 minut)

Przed wyjazdem każdy z uczniów przygotowuje dwa pytania, na które spróbuje 
odpowiedzieć sobie w Auschwitz. Pytania te mogą nawiązywać do tego, co wyda-
rzyło się podczas sesji przygotowawczej, na spotkaniu z ocalałym lub też bazować 
na materiale przeczytanym lub obejrzanym w ramach przygotowania się do wyjazdu. 
Uczniowie powinni wiedzieć o tym przed rozpoczęciem przygotowań – dzięki temu będą 
mogli zastanawiać się nad własnymi pytaniami na każdym z jego etapów. Ci, którzy 
chcą, mogą zarejestrować swoje uczucia w formie osobistych zapisków w trakcie 
trwania całego projektu.

Znaczenie zbiorowe

Praca w grupie

Grupy 2-3 osobowe mają 10 minut na zastanowienie się nad następującymi pytaniami:

Grupa 1

Dlaczego wizyta w Auschwitz jest ważna?

Grupa 2

Dlaczego historia Auschwitz jest przedmiotem zainteresowań nie tylko ofiar obozu?

Grupa 3

Dlaczego Auschwitz jest czymś, co dotyczy nas wszystkich?

Grupa 4

W jaki sposób Auschwitz wpływa na każdego z nas?

Grupa 5

Jak człowiek może zmienić swoje życie, wybierając postawę zaangażowaną a nie 
obojętną, np. w przypadku Auschwitz podejmując decyzję o udzieleniu pomocy innym 
więźniom?

Dyskusja

Każda grupa przedstawia efekty swojej pracy na forum klasy.
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1.11. Radzenie sobie z emocjami  
podczas wizyty 
- zajęcia warsztatowe

Cele:

•	zmniejszenie obaw dotyczących wizyty w Auschwitz

•	pomoc młodym ludziom w zrozumieniu własnych emocji 

•	poznanie technik radzenia sobie z emocjami

Uczniowie mogą być pełni obaw przed opuszczeniem swojego bezpiecznego środo-
wiska – własnej okolicy czy rodziny – i wyjazdem do nieznanego miejsca, które kojarzą 
tylko jako synonim barbarzyństwa i horroru. Mogą też obawiać się tego, że nie będą 
w stanie poradzić sobie z własnymi emocjami, strachem i „utratą twarzy” w oczach 
swoich kolegów.

Reakcja niektórych nauczycieli w takiej sytuacji może zaskakiwać, bowiem wydaje się, 
że wolą oni podtrzymywać obawy uczniów, zamiast szukać sposobu ich osłabienia. Nie 
jedziemy z uczniami do Auschwitz za karę, czy też po to, aby wywołać ich przygnębienie. 
Auschwitz nie jest jakimś wirtualnym uniwersytetem, w którym odwiedzający w magiczny 
sposób stają się inteligentni, pełni szacunku i ludzkiej tolerancji poprzez samo bycie w tym 
miejscu. Proponując uczniom „zestaw narzędzi” służący do radzenia sobie z emocjami, 
zmniejszamy ich niepokój, strach przed niepewną sytuacją, utratą panowania nad sobą, 
czy utratą twarzy wobec innych.
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Radzenie sobie z emocjami w miejscu pamięci

•	W jaki sposób radzić sobie z atakami lęków lub dużym poziomem emocji?

•	Co możemy poradzić uczniom przed wyjazdem?

Ataki paniki to stan wewnętrzny (zwykle rozwijający się stopniowo, ale następujący 
gwałtownie). Występuje jako reakcja na rzeczywistość, której odwiedzający nadaje 
znaczenie wywołujące poczucie strachu. Strach u jednostki – w przypadku rzeczywi-
stego niebezpieczeństwa – może uratować życie, jednak jeżeli niebezpieczeństwo nie 
istnieje (jak np. dziś w Auschwitz), strach może utrudnić zdobywanie wiedzy.

Atak paniki nie bierze się znikąd. Ponieważ sami wzbudzamy w sobie poczucie strachu, 
sami też możemy ten proces zatrzymać, pod warunkiem, że potrafimy rozpoznać symp-
tomy i znamy towarzyszący temu mechanizm. 

Symptomy lęku to symptomy fizyczne, które są łatwe do dostrzeżenia: zmiana tempera-
tury ciała, np. odczuwanie gorąca lub zimna, przyspieszony puls, problemy z oddycha-
niem,  drżenie, spazmy lub łzy. 

W przypadku wizyty w Auschwitz należy mieć świadomość, że młodzi ludzie mogą czuć 
się niekomfortowo, chodząc po miejscu, gdzie miała miejsce masowa zagłada ludzi. 
Jest to zjawisko całkowicie normalne. Ponieważ w samym centrum doświadczenia 
edukacyjnego znajduje się nieobecność i pustka, młodzi ludzie muszą wyobrazić sobie, 
co działo się tu w latach 40. XX wieku. Wyobrażając sobie tamte czasy, uczniowie będą 
niejako przenosić się do nich w swojej wyobraźni. „Strach zawsze tam jest. Kiedy byłem 
mały, odwiedzałem różne miejsca historyczne, takie jak rzymskie osady czy różne ruiny. 
Podobało mi się tam i mówiłem sobie: czy nie byłoby fajnie żyć w rzymskich czasach, 
kiedy te wioski i ruiny funkcjonowały? Zawsze myślę w takich sposób, kiedy odwie-
dzam różne miejsca, więc i tym razem tak zrobiłem. I bałem się. Naprawdę się bałem. 
Wyobraziłem sobie żołnierzy i całe to miejsce – i to naprawdę mnie przeraziło. Bałem się 
chodzić po tej ziemi”.13

Nauczyciele mogą pomóc uczniom opisać to, co czują i spróbować nadać znaczenie 
emocjom po to, aby możliwe było odizolowanie się od swoich wyobrażeń. Ponieważ 
symptomy emocjonalnej reakcji są fizyczne, istnieją także fizyczne sposoby radzenia 
sobie z nią (np. ćwiczenia oddechowe służące obniżeniu napięcia, napinanie i rozluź-
nianie ramion, używanie wody w sprayu lub elastycznej opaski na rękę jako narzędzia 
pomagającego powrócić do rzeczywistości).

13. Memoire vive, Les éditions de l’atelier patrimoine, Collége public de Morez, France, s. 38.

Ważne jest to, aby młoda osoba była w stanie przekłuć swoją własną „bańkę 
strachu” – dotknąć lub porozmawiać z kimś, powrócić do miejsca tu i teraz i wyzna-
czyć granicę pomiędzy przeszłością i teraźniejszością, korzystając z konkretnych 
elementów rzeczywistości. 

Należy unikać pewnych błędów:

•	skala reakcji uczniów nie powinna sprawiać, że nauczyciel porzuca realizację 
celów edukacyjnych

•	zasmuconych młodych ludzi nie powinno się mocno przytulać (przez to można 
jedynie utrwalić ich tramę).  Trzeba ich wesprzeć emocjonalnie, pomóc im w  
wyjściu ze swojej „bańki” strachu czy złości

•	należy ustalić granice wyrażania złości bądź oburzenia podczas wizyty. 
Innymi słowy nauczyciel nie może akceptować każdego rodzaju zachowania, 
tylko dlatego, że ma do czynienia z młodymi ludźmi, którzy mają do tego prawo

•	nie należy winić uczniów za to, że nie czują niczego w wobec tego co usły-
szeli i czego doświadczyli.

Następny sugerowany krok to danie młodym ludziom okazji do kontrolowania i wyrażenia 
tego, co czują, po to, aby nie powrócili do domu z poczuciem rozpaczy i rozczarowania 
wobec ludzkości. Nauczyciel może np.:

•	Zaproponować ćwiczenia, poprzez które uczniowie mogliby wyrazić swoje 
uczucia i emocje 

•	Zasugerować, aby uczniowie za każdym razem, kiedy będą wpadać w rozpacz, 
robili znak na prawej dłoni, a kiedy poczują złość na lewej. Ćwiczenie to można 
powtórzyć podczas drogi powrotnej w autokarze, jako podstawę do refleksji 

•	Zwrócić uwagę na to, że obawy i emocje są formami energii wewnętrznej czło-
wieka. Nie można odczuwać jednocześnie złości i  strachu, gdyż każde z tych 
stanów wymaga tej samej energii

•	Zachęcić uczniów do przekształcenia emocji i energii do  zaplanowania własnych 
projektów, które zrealizują po powrocie. 
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Ćwiczenie przygotowawcze do wykonania w klasie

Krok 1: 10 minut

Na ścianach przyczepione są puste karki. Uczniowie mogą zapisać na nich to, co czują 
przed wizytą w Auschwitz i związane z tym emocje (np. obawy).

Krok 2: 10 minut

Nauczyciel prosi uczniów o sklasyfikowanie i pogrupowanie wszystkich wymienionych 
rodzajów obaw.

Krok 3: 30 minut

Rozmowa o różnych sytuacjach, w których uczniowie odczuwali strach lub inne mocne 
emocje; porównanie różnic i podobieństw tych uczuć z ich oczekiwaniami dotyczą-
cymi wizyty w Auschwitz. Dyskusja powinna opierać się na doświadczeniu życiowym 
uczniów.

Krok 4: 10 minut

Zasugeruj różne sposoby, z których mogą skorzystać uczniowie, aby poradzić sobie ze 
strachem. Poproś ich również o podanie własnych sposobów.

Przykłady praktycznych sposobów radzenia sobie ze 
strachem

•	 Elastyczna opaska na nadgarstek (którą można zaciskać i rozluźniać) lub woda 
w sprayu rozpryskiwana na twarz lub ręce mogą pomóc sprowadzić ucznia „na 
ziemię” ze świata strasznych wyobrażeń, które mogą wywołać panikę. 

•	W przypadku ataku paniki i hiperwentylacji można wykorzystać papierową 
torebkę aby uczeń wykonał kilka głębokich wdechów i wydechów

•	Aby obniżyć napięcie, wystarczy kilka prostych ćwiczeń polegających na rozluź-
nianiu i spinaniu ramion oraz długich wdechach i wydechach.

Dwa ćwiczenia dające możliwość wyjścia z „bańki strachu”:

•	Uczeń w myślach „robi zdjęcie” (jakiegoś obiektu, miejsca, czy osoby) i próbuje 
zapamiętać jak największą liczbę detali (kolor, rozmiar, waga, funkcja, rodzaj 
obiektu itp.)

•	Podczas jazdy autokarem uczniowie otrzymują kwestionariusz do wypeł-
nienia – taka forma przygotowania pozwoli im skupić się podczas wizyty na 
szukaniu odpowiedzi na konkretne pytania. Uczniowie nie powinni mieć kartek 
podczas wizyty, ponieważ nie będą mogli skupić się na tym, co widzą. Nauczyciel 
powinien ponownie rozdać formularze zaraz po powrocie do autokaru. Następnie 
uczniowie w parach wypełniają kwestionariusze, korzystając z zapamiętanych   
informacji (karta dla ucznia 1.11a.).
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Karta dla ucznia 1.11a.

Pytania dotyczące obozu Auschwitz I

1. Kim były ofiary osadzane w Auschwitz?

Wypisz nazwy grup ofiar, które osadzane były w Auschwitz?

P_____

kry_________

Ż____

__________ jeńcy wojenni

R______ i S_______

Członkowie ________________

hom______________

Świadkowie ________________

Więźniowie po_____________

Z jakich krajów przywożono ofiary?

- 

- 

- 

Jaka była największa grupa etniczna eksterminowanych ofiar – 90% z nich zabito natych-
miast po przywiezieniu do obozu wagonami bydlęcymi?

3. Jak selekcjonowano ofiary? Kto wybierał tych, którym pozwolono żyć? Jakie były 
kryteria i gdzie miały miejsce selekcje?

4. Jak nazywało się miejsce, gdzie magazynowano, przechowywano i sortowano mienie 
odebrane ofiarom? Co mówiono deportowanym, aby przekonać ich do wzięcia ze sobą 
dobytku?

5. Jakie przedmioty osobiste widziałeś?

6. Jak funkcjonowały komory gazowe? Co służyło oszukaniu ofiar? Jak nazistom udało się 
przekonać ofiary do wejścia do komór gazowych? Dlaczego naziści używali gazu Cyklonu B? 
Do czego używano go wcześniej? Jak wiele osób można było zabić w 20 minut? Co działo się 
z ciałami? Czy można nazwać ten proces „industrializacją” śmierci?

7. Co robili ludzie po selekcji, aby uniknąć natychmiastowej śmierci?

8. Dlaczego więźniowie byli strzyżeni i tatuowani? Gdzie wykonywano tatuaż? 
Dlaczego fotografowano więźniów?

9. Co widzimy na fotografiach w korytarzu? Czego dowiadujemy się o tych ludziach? Na 
co zwróciliście uwagę?

10. Jak karano ludzi, którzy próbowali uciekać z obozu?

11. Jakie eksperymenty medyczne przeprowadzano na ofiarach Auschwitz?

12. Kto wyzwolił obóz 27 stycznia w 1945 roku? Co znaleziono na terenie 
obozu po jego wyzwoleniu? Czym były „marsze śmierci”?
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Pytania dotyczące obozu Auschwitz II-Birkenau

1. Ogromna skala obozu

Jak duży był obóz Birkenau?

Skąd wzięto cegły, które wykorzystano do budowy niektórych baraków?

Gdzie znajdował się szpital?

Jakie części obozu nie zostały ukończone?

2. Baraki, warunki życia i warunki higieniczne

Opisz budynki oraz warunki życia w barakach więźniarskich.

3. Etapy dehumanizacji

Jakie były etapy procesu dehumanizacji?

4. Nazistowska gospodarka

Co działo się z ludźmi, których nie zabito zaraz po przyjeździe i którzy stali się niewol-
nikami nazistów? Dla kogo obóz stanowił wartość ekonomiczną i do jakiego stopnia?

5. Zabijanie

Większość deportowanych, którzy trafili do Birkenau, zostało poddanych selekcji. Gdzie 
następował proces selekcji (przed i w 1944 roku)? Co działo się z deportowanymi?

Ile było komór gazowych w obozie? Co działo się z prochami po spaleniu ciał? Co działo się 
z częściami ciał, które nie zostały zniszczone w ogniu?

6. Ślady i relacje

Podczas wizyty zobaczyliście pozostałości obozu Auschwitz II-Birkenau. Co to, co zoba-
czyliście, mówi o organizacji systemu obozów koncentracyjnych i polityce eksterminacji?

1.12. Fotografie z Auschwitz  
– zajęcia warsztatowe

Fotografia jest jednym z głównych źródeł historycznych począwszy od końca XIX wieku. 
Dzięki niej otrzymujemy unikalną informację – wizualną wiedzę o danym wydarzeniu. 
Nie mamy już do czynienia wyłącznie z relacją naocznego świadka czy też „oficjalnym” 
opisem politycznym, czy statystycznym, ale z zapisem konkretnego obiektu utrwa-
lonego w danym momencie na autentycznym zdjęciu. Jest to źródło ze wszech miar 
interesujące, ponieważ zachowuje wiele konkretnych rzeczy (atmosfera, wymiar ludzki, 
wizualność). Jednak do fotografii powinno podchodzić się w nieco bardziej krytyczny 
sposób niż do innych źródeł historycznych. Kiedy uczniowie patrzą na fotografię, wydaje 
im się, że rozumieją to, co widzą, ale przede wszystkim uważają, że to, co widzą na 
fotografii, odpowiada dokładnie temu, co się działo. Ale tak naprawdę przed nimi jest 
iluzja prawdy, którą muszą nauczyć się odkodować. Nauczyciel powinien zwrócić uwagę 
uczniów na trójwarstwową subiektywność fotografii – najpierw mamy do czynienia 
z fotografem, jego intencjami oraz okolicznościami, w jakich wykonywał on zdjęcie. 
Potem analizujemy to, co widzimy w kadrze (oraz to, co znajduje się poza kadrem). Na 
końcu mamy odbiór dokumentu podczas jego oglądania. Każde zdjęcie ma swoją własną 
historię i jeżeli mamy korzystać ze zdjęcia jako źródła historycznego, najpierw musimy 
poznać historię samego zdjęcia po to, aby określić jego wartość źródłową. Warto dodać, 
iż fotografie zazwyczaj wykorzystuje się w zestawieniu z innymi rodzajami doku-
mentów (zwłaszcza relacjami świadków).

W przypadku Holokaustu fotografia może być źródłem problematycznym. 
Naziści chcieli bowiem utrzymać „ostateczne rozwiązanie” w tajemnicy. Zatem mając 
do czynienia z fotografiami z Auschwitz, pierwszym przychodzącym do głowy pyta-
niem jest to, czy robienie zdjęć w tym miejscu było w ogóle możliwe? A jeżeli zdjęcia 
istnieją, to kto je robił, w jakim celu i do czego były one wykorzystywane? Co widzimy 
i – co ważniejsze – czego nie widzimy na zdjęciach? Co takie źródło wnosi do naszej 
wiedzy o Holokauście?
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Cele

•	poznanie historii Auschwitz za pomocą fotografii

•	kształtowanie umiejętności korzystania z fotografii jako źródła historycznego 

•	zrozumienie, że uczniowie odgrywają zarówno aktywną, jak i bierną rolę w historii  
(fotografie, które sami wykonują, także są źródłem historycznym, a rzeczy, które 
utrwalają na zdjęciach, stają się obiektami czy wydarzeniami historycznymi).

Ćwiczenie

Wykorzystując podane przez nauczyciela informacje, uczniowie powinni odpowiedzieć 
na następujące pytania:

•	Kto wykonał te fotografie?

•	Dlaczego je wykonano?

•	Co widzimy, a czego nie widzimy na zdjęciach?

•	Jaka jest historia tych zdjęć – w jaki sposób przetrwały do dnia dzisiejszego?

•	Czego możemy nauczyć się o Holokauście i o Auschwitz, korzystając z tych 
zdjęć?

Uwaga: Po wizycie w Auschwitz można przeprowadzić uzupełniające zajęcia bazujące na 
fotografiach wykonanych przez uczniów.

Źródła fotograficzne

Fotografie Sonderkommando:

1.12a – Zdjęcie wykonane nielegalnie przez członków Sonderkommando. Pokazuje 
palenie ciał ofiar masowej eksterminacji w Auschwitz II-Birkenau. (Archiwum 
Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau)

1.12b – Zdjęcie wykonane nielegalnie przez członków Sonderkommando. Widzimy 
kobiety pędzone przez esesmanów do jednej z komór gazowych. (Archiwum 
Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau)

Zdjęcia rejestracyjne więźniów wykonane w obozie Auschwitz I:

1.12c – Chłopiec z Ukrainy (nr obozowy 58076) zarejestrowany w obozie jako ukra-
iński więzień polityczny. (Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau)

1.12d – Więźniarka z Holandii (nr obozowy 25563) oznaczona symbolem IBV (Internationale 
Bibelforscher-Vereinigung – Świadkowie Jehowy). (Archiwum Państwowego Muzeum 
Auschwitz-Birkenau)

1.12e – Józef Szajna (nr obozowy 18729). (Archiwum Państwowego Muzeum 
Auschwitz-Birkenau)

Fotografie Żydów deportowanych z Węgier:

1.12f – Rodzina słowackiej żydówki Lili Jacob (jej ciocia Tauba z czwórką dzieci) oczeku-
jąca na selekcję na rampie w Auschwitz II-Birkenau. Podczas selekcji wszyscy zostali skie-
rowani do komory gazowej. (Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau)

Fotografie lotnicze wykonane przez aliantów:

1.12g – Zdjęcie lotnicze wykonane 25 sierpnia 1944 roku przez lotników południowoafry-
kańskich z oddziałów rozpoznawczych SAAF. W zachodniej części widać rampę wyła-
dowczą, krematoria II i III oraz fragment obozu. Na rampie dostrzec można samochód 
oraz grupę ludzi (więźniów). (Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau)

1.12h – To zdjęcie zostało wykonane przez aliantów. Pokazuje 
obóz Auschwitz II-Birkenau w lecie 1944 roku. Po lewej wyraźnie widać dym, który 
wydobywa się ze stosów spaleniskowych znajdujących się przy krematorium V. 
Niemcy palili tam ciała zamordowanych Żydów. (Archiwum Państwowego Muzeum 
Auschwitz-Birkenau)
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Fotografie wykonane przez wyzwolicieli

1.12i – Spośród około 230 tysięcy dzieci deportowanych do obozu Auschwitz wyzwo-
lono zaledwie 700. (Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau)

1.12j – Kiedy 27 stycznia 1945 roku Armia Czerwona wyzwoliła obóz, znaleziono w nim 
ok. 600 ciał osób, które zmarły lub zostały zabite przed wyzwoleniem. (Archiwum 
Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau)

1.12k – Ruiny jednego z krematoriów wysadzonego przez Niemców uciekających przed 
Sowietami w styczniu 1945 roku. (Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau)

1.12l – obóz Auschwitz I po wyzwoleniu. (Archiwum Państwowego Muzeum 
Auschwitz-Birkenau)

1.12m – Stosy przedmiotów osobistych – pozostałości po masowej eksterminacji. 
(Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau)

1.12n – Szpital dla wyzwolonych więźniów. (Archiwum Państwowego Muzeum 
Auschwitz-Birkenau)

Fotografie powojenne i współczesne:

1.12o – Zdjęcie wykonane po wyzwoleniu. (Archiwum Państwowego Muzeum 
Auschwitz-Birkenau)

1.12p – Ława oskarżonych podczas procesu 40 członków załogi obozu Auschwitz. 
Zdjęcie wykonano w Krakowie w 1947 roku. (Archiwum Państwowego Muzeum 
Auschwitz-Birkenau)

1.12q – Widok obozu Auschwitz II-Birkenau. Brama Śmierci i odcinek BII. (Fot. Paweł 
Sawicki)

1.12a – Zdjęcie wykonane nielegalnie przez członków Sonderkommando. Pokazuje 
palenie ciał ofiar masowej eksterminacji w Auschwitz II-Birkenau.
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1.12b – Zdjęcie wykonane nielegalnie przez członków Sonderkommando. Widzimy 
kobiety pędzone do jednej z komór gazowych. 
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Przed wizytą

105
1.12g – Zdjęcie lotnicze wykonane 25 sierpnia 1944 r. przez lotników południowoafry-
kańskich z oddziałów rozpoznawczych SAAF. W zachodniej części widać rampę wyła-
dowczą, krematoria II i III oraz fragment obozu. Na rampie dostrzec można samochód 
oraz grupę ludzi (więźniów).
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1.12h – To zdjęcie zostało wykonane przez aliantów. Pokazuje 
obóz Auschwitz II-Birkenau w lecie 1944 r. Po lewej wyraźnie widać dym, który wydo-
bywa się ze stosów spaleniskowych znajdujących się przy krematorium V. Niemcy 
palili tam ciała zamordowanych Żydów.
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1.12m – Stosy przedmiotów osobistych – pozostałości po masowej eksterminacji

1.12n – Szpital dla wyzwolonych więźniów1.
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1.12q – Współczesny widok obozu Auschwitz II-Birkenau. Brama Śmierci i odcinek BII.

1.13. Filmy o tematyce Auschwitz  
– zajęcia warsztatowe

Cele

Kiedy w klasie padają pytania w celu sprawdzenia wiedzy o Holokauście, nauczy-
ciel z pewnością zauważy, że głównym źródłem informacji uczniów są telewizja, 
kino i internet. Są oni zaznajomieni z tematem, jeżeli chodzi o warstwę wizualną. Gorzej 
jest z czytaniem książek czy wiedzą naukową. Uczniowie przede wszystkim oglądają 
filmy fabularne przeznaczone dla masowego odbiorcy, dlatego też często ich percepcja 
typologiczna (ofiary, sprawcy, Sprawiedliwi wśród Narodów Świata, świadkowie) bazuje 
na stereotypach przenoszonych przez symbolicznych filmowych bohaterów. 

Atrakcyjność medium filmowego można wykorzystać, analizując inne źródła dotyczące 
Holokaustu. Na przykład jeden z filmów dokumentalnych dostępnych w Muzeum 
Auschwitz opowiadający historię Edka Galińskiego i Mali Zimetbaum doskonale 
uzupełni zajęcia warsztatowe opisane w rozdziale 3.8., które poruszają ten sam temat za 
pomocą dokumentów i materiałów biograficznych.

Istnieje wiele filmów fabularnych o Holokauście wydanych przez Radę Europy. Publikacja 
zatytułowana „The Shoah on Screen: Representing Crimes Against Humanity” (Szoa 
na ekranie: przedstawienie zbrodni przeciwko ludzkości) zawiera materiały pokazujące 
sposoby analizy w klasie najważniejszych filmów dotyczących tego tematu. 

Do realizacji tego scenariusza lekcji wybraliśmy film „Ambulans”, który mimo iż jest 
mniej znany od innych, w ciągu dwunastu minut daje znakomity materiał do dyskusji na 
temat losu dzieci w czasie Holokaustu.
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Film dokumentalny

Z Kroniki Auschwitz to seria pięciu filmów dokumentalnych – każdy o długości poniżej 30 
minut. Dostępne są one po angielsku, francusku, niemiecku, hebrajsku, polsku i rosyjsku.

Filmy oparte są na relacjach ocalałych oraz fotografiach i dokumentach historycznych, ale 
zobaczyć można w nich także współczesny wygląd byłego obozu Auschwitz. Opowiadają 
one pięć historii:

1. Najdłuższy apel mówi o ucieczce polskiego więźnia, apelu, poszukiwaniu zbiega, 
karze zbiorowej, brutalności i śmierci.

2. Orkiestra opowiada o założeniu pierwszej orkiestry w obozie Auschwitz, instrumen-
tach, muzykach oraz funkcjach orkiestry.

3. Rampa w Birkenau zajmuje się tematem zagłady Żydów węgierskich. Zawiera obrazy 
z budowy rampy, sceny z przyjazdu deportowanych, zdjęcia wykonane przez SS w 1944 
roku, ukazuje proces selekcji, doktora Mengele, zagrabione mienie, „Kanadę” (grupę 
roboczą więźniów zajmującą się sortowaniem własności zamordowanych w komorach 
gazowych), komory gazowe i krematoria. 

4. Miłość to historia Mali Zimetbaum – belgijskiej Żydówki oraz Edka Galińskiego – 
polskiego, którzy uciekli razem z obozu. Zostali oni złapani i zabici w obozie.

5. Sonderkommando przedstawia losy więźniów przydzielonych do specjalnej grupy 
zmuszanej do pracy w krematoriach i komorach gazowych. Pokazuje warunki ich 
codziennej pracy i egzystencji, przebieg procesu zagłady oraz historię podjętego przez nich 
buntu. W filmie wykorzystano relację byłego członka Sonderkommando, który opowiada 
o funkcjonowaniu komór gazowych.

Zajęcia 

W zależności od tego, ile czasu nauczyciel chce poświęcić na pracę z materiałami audio-
wizualnymi, przeprowadzić można jedno lub dwa ćwiczenia z proponowanych poniżej:

Każdy z uczniów powinien wybrać jeden z pięciu tematów. W ten sposób powstanie pięć 
grup, które pracować będą w oddzielnych pomieszczeniach.

 Pierwsza sesja dwugodzinna

Krok 1: 30 minut

Pierwsza projekcja filmu

Krok 2: 10 minut

Uczniowie przez pięć minut piszą własne podsumowanie filmu. Powinni spróbować 
odpowiedzieć na pytania: Co? Kto? Gdzie? Kiedy? Jak? Ile? Dlaczego? Z kim?

Krok 3: 10 minut

Uczniowie opowiadają o tym, co napisali jako grupa.

Krok 4: 30 minut

Uczniowie oglądają film ponownie. Wybierają trzy fragmenty trwające poniżej minuty 
i zapisują czasy rozpoczęcia i zakończenia.

Krok 5: 40 minut

Wykorzystując przygotowane podsumowania i wybrane fragmenty, każda grupa przygo-
towuje prezentację trwającą do 10 minut. Mogą także wykorzystać inne dokumenty, a 
także nawiązać do tego, co zobaczyli podczas wizyty w Auschwitz.

Druga sesja dwugodzinna

Każda grupa prezentuje swoją pracę (w maksymalnie 10 minut). Inni uczniowie mogą 
zadawać pytania, a nauczyciel uzupełnia odpowiedzi grup.

Film fabularny

Analiza filmu Ambulans

Doradzamy analizę tego filmu w klasie, ponieważ cechuje go bardzo duża emocjonalność. 
Nauczyciel powinien zauważyć, że w Auschwitz nigdy nie używano mobilnych ciężaró-
wek-komór gazowych (wykorzystywano je np. w Kulmhof, czyli Chełmnie nad Nerem).
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Jaki jest cel filmu?

W kilka minut porusza on główne aspekty Holokaustu. Każdy szybko jest w stanie rozpo-
znać, o czym jest film. Uczniowie mogą identyfikować się z dziećmi, ale czarno-biały 
format daje efekt dystansu, przez co uczniowie mogą traktować go jako opowieść 
o wydarzeniu historycznym.

Długość filmu: 12 minut

Projekcja polskiego filmu w reżyserii Tadeusza Łomnickiego i Janusza Morgensterna 
z 1961 roku pomaga w opowiedzeniu o szczegółach Holokaustu podczas zajęć 
z uczniami powyżej 14. roku życia. Uczniowie będą odpowiadać na następujące pytania:

1. Kim są dzieci na filmie?

2. Skąd wiemy, że są to Żydzi?

3. Dlaczego ambulans?

(Co normalnie symbolizuje ambulans? Co symbolizuje on w kontekście nazizmu?)

4. Co widzimy wokół drutu kolczastego i ambulansu (kwestia pustki i nieobecności ludzi, 
którzy mogą zaprotestować lub pomóc) ?

5. Kim jest mężczyzna pomagający dzieciom (Korczak i jego historia) ?

6. Czy uważacie, że mężczyzna ten ma świadomość tego, co stanie się z dziećmi? Czy 
ma prawo zataić przed nimi to, co się stanie – a jeżeli tak, to dlaczego?

7. Kwestia utartego stereotypu „owcy” oraz krytyka wobec prześladowanych 
Żydów jako niezdolnych do oporu.

8. Co symbolizują w filmie ptaki?

(Rozróżnienie pomiędzy sprawcami, ofiarami i świadkami. Wśród tych ostatnich mamy 
cały wachlarz postaw – od kolaborantów do ludzi obojętnych. W tej grupie byli także ci, 

którzy stawiali opór w ostatniej minucie.)

9. Co symbolizuje pies?

10. Jakie jest symboliczne znaczenie bucika małej dziewczynki? Co znaczyło być dziec-
kiem w czasie Holokaustu? 

(Uczniowie nie powinni cytować liczb, ale korzystać ze swoich życiowych obserwacji.)

11. Jak zinterpretować postawę oficera SS, który nie pozwala dziewczynce odzyskać 
swojego buta?

12. Jak wyobrażacie sobie prywatne życie oficera, jego relacje z dziećmi, żoną czy psem?

(Wykorzystaj to pytanie, aby przedyskutować kwestię banalności zła i „zwykłych ludzi”, 
co badał m.in. Christopher Browning).
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Podczas wizyty 2

2.1. Kto i dlaczego utworzył Muzeum?

Idea zachowania pamięci o ofiarach obozu Auschwitz i przekazania prawdy o niemiec-
kich zbrodniach popełnionych na tym terenie towarzyszyła wielu więźniom w trakcie 
ich pobytu w obozie. Zobowiązanie, aby świat dowiedział się o tej zbrodni, realizowane 
było różnymi metodami. Wykradano i ukrywano niemieckie dokumenty na terenie 
obozu lub przekazywano je polskim robotnikom zatrudnianym przez niemieckie firmy 
na terenie przyobozowym. Potajemnie wykonywano rysunki przedstawiające masową 
zagładę Żydów w komorach gazowych, opisywano realia obozowego życia i sytuację 
więźniów, których zmuszano do niewolniczej pracy.

Polski Żyd Zalmen Lewental napisał „…nikt nie jest w stanie wyobrazić sobie wydarzeń 
tak dokładnie, jak one przebiegały… to wszystko będzie mógł przekazać tylko ktoś 
z nas… z naszej małej grupy, ci nieliczni, jeżeli przypadkowo przeżyją”. Lewental 
zmuszony był do pracy w Sonderkommando przy spalaniu zwłok zamordowanych 
ludzi w komorach gazowych. Dręczyła go myśl, że przyszłe pokolenia nie dowiedzą się, 
co musiał przeżyć. Nie łudził się, że przeżyje Auschwitz, dlatego swoje zapiski zakopał 
w pobliżu jednego z krematoriów w Birkenau. Odnaleziono je po wojnie, podobnie jak 
kilka innych wstrząsających tekstów powstałych w obozie.

Niektórzy uciekinierzy z obozu pisali szczegółowe raporty na temat Auschwitz, przekazy-
wane następnie aliantom. Polski ruch oporu gromadził także informacje, relacje, grypsy 
i przesyłał je do Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie. Dzięki tym działaniom już 
w czasie wojny prawda o obozie docierała do aliantów.

Niektórzy więźniowie w obozie myśleli o upamiętnieniu po wojnie ofiar, a także miejsc, 
w bardziej wizualny sposób. Uważali to za swój moralny obowiązek i realizację testa-
mentu tych, którzy zginęli.

Tadeusz Borkowski, więzień z pierwszego polskiego transportu przywiezionego do obozu 14 
czerwca 1940 roku, wyobrażał sobie, iż na tym terenie powinna powstać po wojnie świą-
tynia. Zachowały się jego szkice witraży do proponowanego sanktuarium, które wynie-
siono nielegalnie z obozu. Miały one, zdaniem autora, symbolizować takie wartości jak: 
ofiara, cierpienie, miłość i nadzieja. Inny polski więzień, artysta Jerzy Adam Brandhuber, 
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wspomina, iż w trakcie pobytu w obozie wykonał „...projekt na pomnik po wojnie. Miałem 
oficjalne, konspiracyjne zamówienie od kol. Benka Świerczyny (z ruchu oporu). Zrobiłem. 
Był to gigant. Ale liczyliśmy wtedy, że cały świat da fundusze, że pieniędzy będzie za 
dużo na jego zbudowanie i utrzymanie. Cały teren na zachód od obozu w Brzezince, od 
krematoriów, miał być wyrównany – jako kolosalny plac apelowy, kilometry, kilometry 
kwadratowe. W środku kolos-komin, w przekroju prostokątny – jak w krematorium, 
tylko x razy większy, 50-60 metrów wysoki. A na nim z kamienia wprawione symbole, 
grubo ciosane, z czterech stron. Widoczny z daleka. Doprowadzony do niego gaz – jak 
wieczny znicz. Dzień i noc. W nocy łuna jak wtedy. A dookoła rzędami jak bloki (więź-
niowie), gdy stali na apelu.”

Kilka miesięcy po zakończeniu II wojny światowej i wyzwoleniu nazistowskich 
obozów grupa polskich więźniów, którym udało się przeżyć, zaczęła publicznie propa-
gować ideę upamiętnienia ofiar największego miejsca masowej zagłady, jakim był 
obóz Auschwitz.

Już w grudniu 1945 roku kilku posłów z byłym więźniem obozu Auschwitz Alfredem 
Fiderkiewiczem na czele przedstawiło ją oficjalnie na jednym z posiedzeń Krajowej 
Rady Narodowej w Warszawie. W kwietniu 1946 roku na teren byłego obozu przy-
było kilkunastu ocalałych polskich więźniów, którzy zamierzali utworzyć tu muzeum. 
Nie posiadając jeszcze prawnego umocowania, zaczęli działać, starając się przede 
wszystkim uratować obiekty i ruiny byłego obozu i zapewnić ochronę pozosta-
łych dowodów zbrodni. Doprowadzili oni do zorganizowania tzw. Stałej Ochrony 
Obozu Oświęcimskiego i otoczyli opieką tysiące pielgrzymów i odwiedzających, którzy 
niemal natychmiast po zakończeniu wojny zaczęli tu masowo przybywać, aby szukać 
śladów swoich bliskich, pomodlić się i oddać hołd pomordowanym.

Więźniowie ci jeszcze przed oficjalnym powołaniem do życia muzeum przygoto-
wali w blokach poobozowych pierwszą wystawę, która została otwarta 14 czerwca 1947 
roku, w rocznicę przywiezienia do obozu transportu pierwszych polskich więźniów.

W ceremonii otwarcia wystawy wzięło udział około 50 tys. osób, byłych więźniów, 
rodziny pomordowanych, pielgrzymów z całej niemal Polski, a także delegacje polskich 
władz z ówczesnym premierem, byłym więźniem KL Auschwitz Józefem Cyrankiewiczem, 
przedstawicielami Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich i Centralnej Żydowskiej 
Komisji Historycznej. Obecni również byli delegaci ambasad brytyjskiej, czechosło-
wackiej i francuskiej. Uroczystości zakończyły się wielkim milczącym marszem, który 
z obozu Auschwitz przeszedł do Birkenau. 

Zamknięci za drutami obozu koncentracyjnego więźniowie nie myśleli, że wielu z nich 
przetrwa i że kiedyś będą mogli stworzyć na miejscu byłego obozu miejsce pamięci czy 
też postawić tam pomnik. Ze względu na własne przeżycia oraz osobisty stosunek 
do tego tematu znaleźli się oni w pierwszych szeregach nawołujących do upamiętnienia 

tego miejsca. To właśnie oni byli pierwszymi aktywnymi organizatorami, pracow-
nikami, kuratorami, przewodnikami, a nawet strażnikami. Nie była to sprawa prosta. 
Pisze o tym Jonathan Huener w swojej pracy doktorskiej poświęconej historii muzeum: 
„Przy tworzeniu powyzwoleniowego Auschwitz należało stawić czoło tak konkretnym 
problemom jak: topograficznej i przestrzennej definicji miejsca pamięci, zabezpie-
czeniu go przed złodziejami, ogólnemu chaosowi tam panującemu, sprawom zatrudnienia 
i w końcu sprawie dokumentowania i upamiętnienia zbrodni”. 

Bezpośrednio po wyzwoleniu, wspominają byli więźniowie, najważniejszą sprawą 
była opieka nad umierającymi i chorymi więźniami, utworzenie szpitala, zorga-
nizowanie żywności, pochowanie tych, którzy zginęli bezpośrednio przed lub już 
zmarli po styczniu 1945 roku. W kwietniu przystąpiła do pracy i zaczęła analizę 
dowodów zbrodni krakowska filia głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce. 
W kwietniu też powstał Wydział Muzeów i Pomników Martyrologii Polskiej organizacyjnie 
podporządkowany Ministerstwu Kultury i Sztuki.

2 lipca 1947 roku Sejm wydał ustawę o „zachowaniu po wsze czasy terenów i obiek-
tów byłego obozu jako miejsca polskiego i międzynarodowego męczeństwa”, powołując 
w tym celu Państwowe Muzeum Oświęcim-Brzezinka. Od momentu utworzenia Mu-
zeum znalazło się w grupie instytucji państwowych, utrzymywanych z budżetu państwa 
i podlegających bezpośrednio polskiemu Ministerstwu Kultury i Sztuki (obecnie Minister-
stwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

W skład muzeum weszły dwie zachowane części oświęcimskiego kompleksu – obóz macie-
rzysty (Auschwitz I) w Oświęcimiu oraz obóz Birkenau w Brzezince (Auschwitz II), 
znajdujące się w obrębie ogrodzenia. Wiele miejsc i obiektów związanych z funkcjono-
waniem KL Auschwitz znalazło się jednak poza granicami muzeum. Podobnie jak wiele 
spraw związanych z istnieniem i działalnością Muzeum, również i sprawa, jaki obszar 
powinno zajmować Muzeum, wywołała w Polsce dyskusję. Propozycje wynosiły od 190 
ha do blisko 2000 ha. Należy jednak pamiętać, że nawet w przypadku przyjęcia tej drugiej 
liczby i tak nie objęłaby ona wszystkich terenów i obiektów związanych z historią obozu. 
Wiele takich miejsc znajdowało się bowiem w znacznej odległości od Oświęcimia, jak na 
przykład większość podobozów. Niektóre z nich usytuowane były w odległości kilkudzie-
sięciu, a nawet kilkuset kilometrów od Oświęcimia.

Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau ostatecznie obejmuje opieką teren 
blisko 200 hektarów. Znajduje się na nim 155 różnego rodzaju oryginalnych obiektów poobo-
zowych, takich jak bloki i baraki więźniarskie, budynki administracji i kierownictwa 
obozu, wartownie SS, budynki, w których przyjmowano nowo przywiezionych więź-
niów, a także wieże wartownicze, bramy obozowe itp. Znaczna część obiektów uległa 
jednak zniszczeniu przed wyzwoleniem obozu. Najważniejsze z nich, dowody masowej 
zagłady, a więc komory gazowe i krematoria, zostały częściowo zdemontowane, a 
następnie wysadzone w powietrze przed opuszczeniem obozu przez niemiecką załogę . 
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Spalono wówczas również magazyny, w których przechowywano mienie Żydów zamor-
dowanych w komorach gazowych, jak i przeważającą część obozowej dokumentacji. 

W obozie i na terenie przyobozowym znaleziono po oswobodzeniu tysiące przed-
miotów należących do skazanych na śmierć – m.in. walizki, niektóre z nazwiskami i adre-
sami zamordowanych, żydowskie szaty modlitewne, protezy, okulary, buty itp. Obecnie 
wszystkie te przedmioty stanowią część zbiorów Muzeum i są w dużej części prezen-
towane w poobozowych blokach na terenie byłego Auschwitz I, gdzie umieszczona jest 
ogólna wystawa przedstawiająca historię tego, co się tutaj zdarzyło.

W zbiorach Muzeum znajdują się tysiące dokumentów hitlerowskich i fotografii, a także 
prace artystyczne, w tym wykonane nielegalnie przez więźniów w obozie, jak również 
powstałe już po jego oswobodzeniu.

Ogromne znaczenie poznawcze ma bogata kolekcja obrazów, rysunków, grafik 
wykonanych w pierwszych latach po wyzwoleniu przez byłych więźniów. Są one 
rodzajem relacji złożonej przez tych, którzy ocaleli. Znaczna ich część została nama-
lowana przez tych więźniów artystów, którzy zaangażowani byli w tworzenie Muzeum 
i byli jego pierwszymi projektantami (np. Jerzy Adam Brandhuber, Mieczysław Kościelniak, 
Władysław Siwek). Stworzone przez nich dzieła miały ilustrować to, co było niewyobra-
żalne, niemożliwe do przekazania słowami.

 Niezależnie od dokumentów proweniencji hitlerowskiej czy materiałów tworzo-
nych w czasie istnienia obozu przez obozowy czy przyobozowy ruch oporu, Muzeum 
gromadzi także powojenne materiały. Są to relacje i wspomnienia byłych więźniów, 
jak również zeznania składane w trakcie procesów prowadzonych przeciwko nazistom 
w różnych krajach po wojnie. „Czym był Auschwitz, wiedzą tylko więźniowie. Nikt 
poza nimi”, słusznie stwierdził Martin Walser, będąc pod wrażeniem procesu prze-
ciwko członkom załogi tego obozu we Frankfurcie nad Menem.

Większość prac związanych z tworzeniem wystaw, zbieraniem dokumen-
tacji prowadzona była w pierwszych latach istnienia Muzeum przede wszystkim 
przez byłych więźniów. Niektórzy z nich pracowali na stałe w Muzeum, inni angażo-
wali się społecznie w różnego rodzaju stowarzyszenia, takie jak Międzynarodowy 
Komitet Oświęcimski oraz inne lokalne organizacje, które tworzone były w wielu krajach 
na świecie.

Wielu więźniów pisało wspomnienia na temat swoich przeżyć obozowych. Często są  
to prace na najwyższym poziomie literackim i weszły do kanonu literatury światowej. 
Socjolog Jolanta Ambrosewicz-Jacobs tak scharakteryzowała ten typ działalności: 
„Wspomnienia więźniów określane są często jako dokument historyczny i ostrzeżenie 
zarazem. O fabryce śmierci mówią ludzie, którym udało się przeżyć… Widzą rzeczy-
wistość poprzez własne, indywidualne doświadczenie. Przekazują prawdę o obozie, 

dotykając osobistych emocji i własnych bolesnych wspomnień. Jest to prawda jednego, 
niepowtarzalnego człowieka, świadka historii, o której należy pamiętać”.

Muzeum Auschwitz-Birkenau od momentu założenia aż do chwili obecnej utrzymuje 
żywe kontakty z byłymi więźniami i ich rodzinami. Przyjeżdżają oni na wszystkie ważne 
uroczystości związane z rocznicami najważniejszych wydarzeń z historii KL Auschwitz. 
Uczestniczą w działalności edukacyjnej, spotykając się ze studentami, nauczycielami, 
uczniami przybywającymi na specjalne seminaria i studia do Muzeum. Z uwagą analizują 
wszystkie nowe projekty Muzeum, książki i wystawy. Byli i są nadal ekspertami na temat 
zarówno ogólnej historii KL Auschwitz, jak i jej szczegółów. Bez ich wiedzy i zaangażowania 
wiele faktów nie można by było objaśnić lub zrozumieć. W skład Międzynarodowej Rady 
Oświęcimskiej wchodzą również byli więźniowie z różnych państw. Przewodniczącym 
Rady jest profesor Władysław Bartoszewski, także były więzień KL Auschwitz.

Ceremonia otwarcia Państwowego Muzeum w Oświęcimiu, przemówienie byłego premiera 
Józefa Cyrankiewicza, 14 czerwca 1947 r. 
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Uroczystość odsłonięcia Międzynarodowego Pomnika Ofiar Faszyzmu na terenie 
byłego obozu Auschwitz II-Birkenau, 16 kwietnia 1967 r. 

Byli więźniowie Auschwitz podczas 65. rocznicy wyzwolenia obozu

Były więzień Auschwitz podczas 65. rocznicy wyzwolenia obozu
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2.2. Działalność edukacyjna 
i propozycje programowe 
Muzeum

Rys historyczny

W pierwszych powojennych latach istnienia Muzeum działalność edukacyjna skupiała się 
przede wszystkim na oprowadzaniu po terenach, obiektach, a później też ekspozycjach 
muzealnych w byłym Auschwitz-Birkenau. Osobami, które jako pierwsze podjęły się 
tego zadania, byli pracownicy Muzeum, w ogromnej większości byli polscy więźniowie 
polityczni KL Auschwitz. Przybywające grupy odwiedzających z Polski oraz zagranicy, 
a także indywidualni odwiedzający (w tym rodziny ofiar) zapoznawali się z historią 
obozu dzięki przekazowi – świadectwu bezpośrednich uczestników tych wydarzeń. 

W 1955 roku powstała pierwsza – istniejąca do dzisiaj i wielokrotnie modyfikowana 
w latach późniejszych – wystawa muzealna, która stała się podstawowym narzędziem 
w pracy edukacyjnej Muzeum. Ujednolicony został komentarz historyczny przekazywany 
w trakcie zwiedzania, zaczęły rozwijać się nowe formy działalności. Rozpoczęto organizo-
wanie sympozjów filmowych, konferencji i spotkań, których odbiorcami stali się głównie 
nauczyciele i pedagodzy, studenci oraz uczniowie. W latach następnych tworzone były 
tzw. wystawy narodowe, prezentujące los deportowanych do Auschwitz ludzi z różnych 
krajów Europy. Ponadto, cały czas organizowano wystawy czasowe, które stop-
niowo zaczęły docierać za granice Polski, między innymi do Stanów Zjednoczonych 
i Japonii. Poznanie głównej wystawy muzealnej i oprowadzanie po historycznych miej-
scach i obiektach Auschwitz było i pozostaje nadal stałym elementem działań edukacyj-
nych podejmowanych przez Muzeum. 
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Wizyty dostojników państwowych

Szczególnie ważnym dla podkreślenia rangi miejsca stały się wizyty głów różnych 
państw i ważnych osobistości z całego świata. Wśród wielu przywódców religijnych, 
którzy odwiedzili Auschwitz, nie zabrakło Jana Pawła II i Benedykta XVI oraz Dalaj 
Lamy. Zupełnie wyjątkowym wydarzeniem były obchody 60. rocznicy wyzwolenia 
Auschwitz w dniu 27 stycznia 2005 roku. Uczestniczyli w nich przywódcy i najwyżsi dostoj-
nicy państwowi z 40 krajów. Podkreślanie przez tak ważne osobistości ważności miejsca, 
jakim jest przestrzeń poobozowa, jest przede wszystkim wyrazem dążeń i pragnień 
państw i narodów do budowania bezpiecznego, opartego na zaufaniu, tolerancyj-
nego i odpowiedzialnego za los każdego człowieka współczesnego świata. Jest wyrazem 
troski o to, aby tragedie ludobójstwa nie powtarzały się w przyszłości.

Międzynarodowe Centrum 
Edukacji o Auschwitz i Holokauście

Obecnie działalność edukacyjna Muzeum organizowana i koordynowana jest 
przez Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście (MCEAH). Wolę 
powstania Centrum wyrazili byli więźniowie obozu w Akcie Założycielskim przekazanym 
Muzeum w 60. rocznicę wyzwolenia KL Auschwitz. Decyzją Rządu Rzeczpospolitej Polskiej 
MCEAH rozpoczęło swoje funkcjonowanie od połowy 2005 roku. MCEAH współpracuje 
m.in. z: Yad Vashem, Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie oraz innymi muzeami i miej-
scami pamięci. Bardzo istotna jest współpraca MCEAH z uniwersytetami i wyższymi uczel-
niami. Edukacyjny charakter MCEAH polega między innymi na pomaganiu młodzieży, 
studentom, uczniom, nauczycielom, naukowcom, dziennikarzom i innym odczytywać – 
w kontekście Auschwitz – wyzwania współczesnego świata. MCEAH skupia się wreszcie 
na problematyce Auschwitz i Holokaustu, ucząc o wielu aspektach tragedii żydowskiej 
Zagłady, o polskich i innych ofiarach obozu, o antypolskim terrorze niemieckiego okupanta, 
o wyniszczającym systemie obozowym, o prześladowaniach i Zagładzie Romów, osób 
niepełnosprawnych, o poniżaniu i programowym wykluczaniu całych grup narodowych, 
społecznych i religijnych z grona ludzkości. 

Idea MCEAH skupiona jest na dynamice trzech pojęć: pamięci, świadomości i odpowiedzial-
ności. Pamięć, podtrzymywana rodzinnymi, społecznymi wspomnieniami oraz konkretną 
wiedzą o tragedii Auschwitz umożliwia osobiste, indywidualne przeżywanie oraz iden-
tyfikowanie się z ofiarami. Świadomość mechanizmów rodzenia się antysemityzmu, 
ksenofobii oraz nagromadzenia ogromu zła, do jakiego doszło w Auschwitz, jak i uzmy-
słowienie, że do tragedii ludobójstwa dochodziło także po Holokauście, prowadzić 
powinna do budzenia odpowiedzialności za współczesność i przyszłość cywilizacji. 
Świadomość wypływa m.in. z wiedzy o tym, co wydarzyło się w Auschwitz. Przekonanie 

o konieczności wzięcia odpowiedzialności za świat współczesny rodzi się tym łatwiej, 
im pełniej udaje się pokazać losy indywidualnych osób, im dokładniej przedstawia się 
ludzką, osobistą, indywidualną stronę tragedii ofiar obozu zagłady Auschwitz-Birkenau.

Znacznego wsparcia dla działalności MCEAH udziela od wielu lat Rada Europy. 
Uczestnicy odbywającego się w roku 2005 w Krakowie i w Oświęcimiu seminarium 
ministrów edukacji państw skupionych w Radzie Europy wyrazili jednoznacznie prze-
konanie o konieczności podejmowanych przez MCEAH działań w zakresie edukacji. 
Ministrowie w podpisanej przez siebie deklaracji napisali: „Jedynie niekończący się 
proces edukacji może zapobiec powtórzeniu się takich potworności. Jest to misja stojąca 
przed wszystkimi ludźmi dobrej woli oraz jednomyślnie przyjęte priorytetowe zadanie 
Rady Europy i wszystkich skupionych wokół niej narodów europejskich”.

Obecnie działalność edukacyjna MCEAH skupiona jest na tzw. edukacji powszechnej 
oraz na edukacji specjalistycznej. 

Edukacja powszechna

Przez edukację powszechną rozumiemy oprowadzanie młodzieży i dorosłych 
z Polski i zagranicy po terenach byłego obozu zagłady oraz wystawach muzealnych 
pod opieką edukatora-przewodnika Muzeum. Kandydaci na przewodników odbywają 
specjalistyczne kursy mające w odpowiedni sposób przygotować ich do pracy z odwie-
dzającymi z różnych krajów, członkami rozmaitych kultur oraz środowisk społecznych. 
Już po rozpoczęciu pracy z odwiedzającymi przewodnicy odbywają cykliczne szkolenia, 
dzięki którym stale podnoszą i doskonalą swoją wiedzę oraz umiejętności. Muzeum 
podejmuje wysiłki, aby odwiedzający Auschwitz, pochodzący z niemal całego świata, 
mogli wysłuchać historii obozu w swoim języku ojczystym. Uzupełniającą propozycją 
dla odwiedzających są projekcje filmu dokumentalnego „Oświęcim – Auschwitz” 
prezentowane w kilku podstawowych wersjach językowych (polski, angielski, niemiecki, 
francuski, hebrajski, włoski, rosyjski). 

Edukacja specjalistyczna

Edukacja specjalistyczna to program pogłębionego poznawania tematyki Auschwitz i Ho-
lokaustu skierowany do uczniów ze szkół ponadpodstawowych, studentów, nauczycie-
li i innych grup zawodowych, społecznych czy religijnych.

Wszystkie programy, które kierowane są do osób po raz pierwszy przyjeż-
dżających do Miejsca Pamięci, obejmują zwiedzanie (najczęściej dwudniowe) 
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wystaw i terenów byłego obozu. Zajęcia dodatkowe w formie wykładów, prelekcji, 
prezentacji multimedialnych, zajęć warsztatowych, spotkań ze świadkami historii są 
ustalane każdorazowo do konkretnego programu.

MCEAH realizuje zarówno projekty w całości przygotowane i przeprowadzone przez siebie, 
jak i takie, które prowadzone są wspólnie z innymi organizacjami oraz instytucjami. 
Do najbardziej sprawdzonych projektów należą studia podyplomowe „Totalitaryzm-
Nazizm-Holokaust”, realizowane wspólnie z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie. 
Są one przeznaczone dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych oraz pedagogów, 
muzealników i pracowników różnych instytucji kulturalno-oświatowych. Obejmują 350 
godzin zajęć prowadzonych w okresie trzech semestrów. Program studiów zawiera 
zajęcia z zakresu historii, literatury, filmoznawstwa, historii sztuki, socjologii i polito-
logii. Tematyka studiów sięga do mechanizmów rodzenia się uprzedzeń, stereotypów, 
antysemityzmu, wrogości, a kończy na znaczeniu Holokaustu jako ostrzeżenia przed 
współczesnymi zagrożeniami.

MCEAH jest organizatorem kilkudniowych seminariów kierowanych do różnych grup 
odbiorców: nauczycieli i pedagogów, duchownych, żołnierzy, lekarzy, studentów uczel-
ni wyższych. Regularnie organizowane są jednodniowe sesje edukacyjne poświęcone 
poznaniu wybranych aspektów historii Auschwitz, np.: „Zagłada Żydów w Auschwitz”, 
„Załoga SS w KL Auschwitz”, „Bajki z Auschwitz”, „Auschwitz Borowskiego – literatura 
i film”. Istotnym wypełnieniem propozycji Muzeum są odbywające się jedno i dwudniowe 
pobyty studyjne przeznaczone dla uczniów i studentów. 

W kooperacji z zaprzyjaźnionymi instytucjami realizowane są tygodniowe i dwutygo-
dniowe kursy poświęcone historii i sposobom uczenia o Auschwitz i Holokauście, a także 
tworzone multimedialne materiały edukacyjne. W tym zakresie MCEAH współpracuje ze 
Szkołą Nauczania o Holokauście Yad Vashem, polskim Ministerstwem Edukacji Narodowej, 
Radą Europy, Uniwersytetem Jagiellońskim, Shoah Foundation Institute i innymi. 

Za jeden z najważniejszych sukcesów MCEAH uważane jest stworzenie systemu zarzą-
dzania wolontariatem i praktykami w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau. 
Pierwszym, pilotażowym projektem w ramach wolontariatu została „Historia mówiona”. 
Celem tego projektu było zebranie jak największej liczby relacji byłych więźniów obozu, 
ich cyfrowe zarchiwizowanie i wykorzystanie w przyszłych inicjatywach MCEAH. 
Co roku około 800 wolontariuszy i praktykantów aktywnie bierze udział w pracach 
Muzeum.

Akt założycielski Miedzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście
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Uczestnicy 4. Seminarium Rady Europy „Auschwitz i Holokaust w kontekście nauczania 
pamięci w Europie“ 

Seminarium dla nauczycieli z Rumunii zorganizowane we współpracy z Uniwersytetem 
Babes-Bolyai z Cluj

Uczestnicy seminarium dla edukatorów z instytutu Yad Vashem w Jerozolimie podczas 
warsztatów w Dziale Konserwacji
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2.3. Ekspozycje muzealne 

W nazwie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu występuje 
słowo „muzeum”. Należy jednak pamiętać, że instytucja ta ze względu na charakter 
miejsca jest przede wszystkim depozytariuszem pamięci zbiorowej oraz źródłem rozma-
itej symboliki. A zatem, w jego przypadku, typowe funkcje muzeum podporządkowane są 
nadrzędnej roli upamiętnienia miejsca zagłady. 

Działalność wystawiennicza jest jedną z podstawowych form działalności Państwo-
wego Muzeum Auschwitz-Birkenau jako instytucji muzealnej, a prezentacja historii po-
przez oprowadzanie po ekspozycji i terenie byłego obozu jest najpowszechniejszą formą 
nauczania o Auschwitz. Stanowi ona bazę do pogłębionej pracy edukacyjnej prowadzonej 
w szkole, na uczelni, bądź w szerszym środowisku. 

Wystawy Muzeum są eksponowane w oryginalnych obiektach obozowych, w których 
mieszkali więźniowie. Autentyzm miejsca prezentacji wystawy determinuje jej charakter, 
dlatego ekspozycja główna jest oszczędna w formie wizualnej. Jej twórcy zrezygno-
wali z zastosowania nowoczesnych sposobów prezentacji audiowizualnej. Aktualna 
wystawa ogólna PMA-B jest prezentowana w formie niemal niezmienionej od 1955 roku. 

Tworząc Muzeum, podjęto także decyzję, że instytucja oraz wystawy znajdować się będą 
na terenie byłego obozu macierzystego Auschwitz I. SS uruchomiła obóz 14 czerwca 
1940 roku na terenie przedwojennej polskiej jednostki wojskowej, gdzie znajdowały się 
solidne ceglane budynki. Druga część obozu koncentracyjnego, Auschwitz II-Birkenau, 
znajduje się w odległości ok. trzech kilometrów od obozu głównego. Ze względu na 
charakter tej przestrzeni jako miejsca masowej zbrodni, a także jej ogrom (171 ha) 
oraz typ wzniesionych tam budowli, były obóz Birkenau pozostawiono jako swoisty 
rezerwat, sanktuarium i miejsce refleksji. Na tym terenie znajdowały się zarówno urzą-
dzenia masowej zagłady, jak i obóz koncentracyjny z prymitywnymi, głównie drewnia-
nymi budynkami. Ze względu na to wystawa na terenie byłego obozu Birkenau ogranicza 
się do systemu kilkuset kamiennych tablic, fotografii, planów i znaków. Podobny system 
funkcjonuje na terenie obozu głównego oraz na rampie kolejowej usytuowanej na terenie 
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stacji towarowej pomiędzy obozami Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau, na którą od 
wiosny 1942 do maja 1944 roku przywożono koleją transporty Żydów.

Ekspozycja stała

Ekspozycja stała Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau dzieli się na dwie zasad-
nicze części. Pierwszą stanowi ogólna wystawa historyczna, której zwiedzanie jest 
podstawowym elementem programu oprowadzania po terenie byłego obozu. Drugą część 
tworzą fakultatywne wystawy narodowe, które pokazują deportacje obywateli poszcze-
gólnych państw do KL Auschwitz oraz ich tło polityczne. Obejmują one informacje na temat 
sytuacji politycznej i społecznej w danym państwie, w przededniu wojny oraz w okresie 
okupacji. Przedstawiają okupacyjny terror, realizację polityki antyżydowskiej, ruch 
oporu, kolaborację oraz pomoc niesioną prześladowanym. W treści wystaw narodowych 
zaakcentowane są także charakterystyczne grupy deportowanych oraz wybitne postacie 
kultury, sztuki, nauki i polityki danego państwa. 

Ekspozycja ogólna pokazywana jest odwiedzającym w całości, bądź z pewnymi ogra-
niczeniami, w przypadku rygorystycznego ograniczenia możliwości czasowych lub 
wiekowych osób oprowadzanych. Podstawowa trasa oprowadzania obejmuje tereny 
obozu macierzystego oraz obozu Birkenau zlokalizowanego w odległej o trzy kilometry 
Brzezince. Wystawa jest skromna w sensie wizualnym i przystosowana do werbalnej 
narracji przewodnika. 

Podstawowa ekspozycja muzealna znajduje się w dawnych blokach więźniarskich nr 4, 
5, 6, 7, 11 oraz w budynku krematorium I. Wnętrza tych obiektów, za wyjątkiem bloku 11, 
zostały częściowo przebudowane do potrzeb wystawy.

Blok nr 4

Zwiedzanie wystawy zaczyna się w bloku nr 4, gdzie znajduje się ekspozycja zatytułowana 
„Zagłada”. Na wstępie w dwóch salach objaśnione są dwie zasadnicze funkcje Auschwitz, 
obozu koncentracyjnego i ośrodka masowej zagłady Żydów. W porządku chronologicznym 
podane są przyczyny kierowania do obozu więźniów różnych narodowości oraz Żydów. 
Zasadnicza część wystawy w bloku 4 opisuje przebieg deportacji Żydów i jej kulminację, a 
więc: warunki transportu, stan świadomości ofiar, selekcje nowo przywiezionych, usytu-
owanie urządzeń zagłady oraz przebieg eksterminacji w komorach gazowych i spalania 
ciał ofiar, a także proces grabieży mienia przywiezionego w bagażu deportowanych. 
W poszczególnych salach umieszczone są fotografie, fotokopie dokumentów obozowych 
oraz oryginalne eksponaty, które obrazują prezentowaną tematykę. Na szczególną uwagę 
zasługują dwie tony włosów obciętych kobietom zabitym gazem, tekstylia wykonane 

z włosów ludzkich, pojemniki po substancji używanej do zabijania w komorach gazowych 
oraz model krematorium z Birkenau.

Blok nr 5

Ekspozycja w bloku 5 pt. „Rzeczowe dowody zbrodni” dotyczy wyłącznie zagłady 
Żydów. Bardzo skromnie opisana i komentowana przez przewodnika, prezentuje masę 
przedmiotów codziennego użytku przywiezionych przez ofiary przekonane o tym, że jadą 
do pracy i rozpoczną nowe życie. Szokuje odzież niemowlęca, protezy inwalidów - ofiar 
„eutanazji”, oraz pokazywane w stertach: tysiące butów, walizek, naczyń kuchennych, 
różnego rodzaju szczotek i pędzli osobistego użytku oraz innych przedmiotów przywie-
zionych w bagażu ofiar.

Blok nr 6

Ekspozycja umieszczona w bloku 6, zatytułowana „Życie więźnia”, pokazuje funkcje 
obozu koncentracyjnego jako miejsca eksterminacji ludzi różnych narodowości poprzez  
głód, choroby, pracę, terror, system kar, egzekucje i fatalne warunki życia. Wyobraźnia 
widza pobudzana jest dodatkowo przez obrazy i rysunki wykonane przez byłych więź-
niów, w których zilustrowali oni codzienne życie więźnia oraz terror. W sali poświęconej 
zagadnieniu niedożywienia więźniów znajdują się duże fotografie kobiet, które cztery 
miesiące po wyzwoleniu obozu ważyły w granicach 23-35 kg. Wzdłuż korytarzy bloku 6 
i 7 znajdują się fotografie wykonane w czasie rejestracji więźniów. Spoglądają z nich 
przerażone, smutne, pełne bólu oczy więźniów i więźniarek, którzy zginęli w obozie. 
Ostatni fragment wystawy prezentowanej w tym bloku dotyczy tragicznego losu dzieci.

Blok nr 7

W bloku nr 7 przedstawione są warunki mieszkalne więźniów w obozie macierzystym 
w różnych fazach jego istnienia oraz rekonstrukcja fragmentu baraku mieszkal-
nego z Birkenau.

Blok nr 11

Blok 11, nazywany przez więźniów Blokiem Śmierci, jest jedynym obiektem oryginalnie 
zachowanym, udostępnionym do zwiedzania. W historii obozu odegrał rolę szczególną, 
ponieważ pełnił funkcję obozowego więzienia. W jego podziemiu esesmani przeprowa-
dzili pierwszą próbę zbiorowego zabijania ludzi przy użyciu cyjanowodoru (Cyklonu B). Duże 
wrażenie robią oryginalne sprzęty obozowe, wyposażenie izb więźniarskich oraz pomiesz-
czeń służbowych SS. W podziemiu bloku znajdował się areszt obozowy, a wśród jego cel 
były takie, w których wykonywano rozmaite kary, nierzadko kończące się śmiercią 
więźniów. Na dziedzińcu bloku 11 znajduje się ściana, pod którą wykonywano egzekucje 
przez rozstrzelanie. Obecnie miejsce to jest jednym z upamiętnień, gdzie tradycyjnie 
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odwiedzający pozostawiają kwiaty, znicze, wieńce, symbole religijne i inne wyrazy 
pamięci i empatii oraz chwilą ciszy czczą pamięć ofiar KL Auschwitz.

Zwiedzanie obozu macierzystego kończy przejście przez krematorium i komorę gazową. 
Jest to jedyne krematorium, którego esesmani nie zniszczyli przed opuszczeniem obozu. 

Po zakończeniu pobytu w obozie macierzystym następuje zwiedzanie Auschwitz II-Bir-
kenau. Wiedzie ono trasą, którą musieli przejść Żydzi skierowani na śmierć, od bramy 
obozu, poprzez kolejową rampę wyładowczą, aż do ruin urządzeń masowej zagłady i po-
mnika ofiar. Dalsza część pobytu w Birkenau poświęcona jest zagadnieniom obrazu-
jącym warunki życia i pracy więźniów. W jej trakcie następuje prezentacja wybranych 
zachowanych obiektów obozowych.

Wystawy narodowe

Wystawy narodowe istnieją na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau od 
1960 roku. Są one wyrazem idei zgłoszonej przez Międzynarodowy Komitet Oświęcimski. 
Ekspozycje te tworzone są na wniosek państw, które tym sposobem pragną upamiętnić 
deportacje swoich obywateli do KL Auschwitz. Wystawy te muszą mieć charakter 
historyczny, nie mogą powtarzać tematów i materiału ilustracyjnego wystawy ogólnej, 
lecz powinny ją uzupełniać. Aktualnie na terenie Muzeum znajduje się 11 ekspozycji naro-
dowych zrealizowanych w różnorodnej stylistyce wystawienniczej.

Są to:

•	wystawa holenderska pt. „Prześladowanie i deportacje Żydów z Holandii w latach 
1940-1945”, otwarta w nowej wersji w 2005 roku, prezentowana na piętrze 
bloku 21,

•	wystawa francuska „Deportowani z Francji do KL Auschwitz 27 marca 1942-27 
stycznia 1945”, otwarta w nowej wersji w 2005 roku, prezentowana na parterze 
bloku 20,

•	wystawa belgijska „Belgia 1940-1944. Okupacja i deportacje do KL Auschwitz”, 
otwarta w nowej wersji w 2006 roku, prezentowana na piętrze bloku 20,

•	wystawa węgierska „Zdradzony obywatel. Pamięci ofiar Holokaustu z Węgier”, 
otwarta w nowej wersji w 2004 roku, prezentowana w bloku 18,

•	wystawa austriacka „11 marca 1938: Austria – pierwsza ofiara socjalizmu naro-
dowego”, otwarta w 1978 roku, prezentowana na parterze bloku 17,

•	wystawa słowacka „Tragedia słowackich Żydów”, otwarta w nowej wersji w 2002 
roku, prezentowana na parterze bloku 16,

•	wystawa czeska „Więźniowie z Czech w KL Auschwitz”, otwarta w nowej 
wersji w 2002 roku, prezentowana na piętrze bloku 16,

•	wystawa polska „Walka i martyrologia narodu polskiego w latach 1939-1945”, 
otwarta w 1985 roku, prezentowana w bloku 15,

•	wystawa rosyjska „Tragedia. Męstwo. Wyzwolenie”, otwarta w nowej 
wersji w 2013 roku, prezentowana w bloku 14,

•	wystawa romska „Zagłada europejskich Romów”, otwarta w 2001 roku, prezen-
towana w bloku 13,

•	wystawa żydowska – otwarta w nowej wersji w 2013 roku w bloku 27.

Wystawa w „Saunie” (Birkenau)

Jedyna ekspozycja znajdująca się na terenie Birkenau zlokalizowana jest w nowej 
łaźni, budynku leżącym w odległym miejscu obozu. Wystawa ta składa się z dwóch 
części. Pierwsza prezentuje historyczną funkcję tego obiektu jako miejsca przyjęcia 
i rejestrowania nowo przybyłych do obozu oraz obiektu sanitarnego i dezynfek-
cyjnego. Druga część wystawy ma charakter upamiętniający. Jest ona aranżacją 
rodzinnych fotografii Żydów z Zagłębia Dąbrowskiego, głównie z Będzina, deporto-
wanych do KL Auschwitz latem 1943 roku z gett w Będzinie i Sosnowcu. Poruszająca 
wystawa jest źródłem głębokiej refleksji. Pokazuje świat Żydów polskich unicestwiony 
w wyniku Holokaustu. Ma ona charakter unikatowy, ponieważ wszystkie dokumenty, 
pamiątki i fotografie znalezione w bagażu ofiar zagłady palono w specjalnych piecach 
umieszczonych w krematoriach nr II i III w Birkenau. Zdumienie budzi niewytłumaczalny 
fakt ocalenia fotografii, znalezionych po wyzwoleniu na terenie obozu.
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Główna wystawa w obozie Auschwitz I. Archiwalne zdjęcia więźniów zamordowanych 
w obozie 

Auschwitz I. Fragment ekspozycji dedykowanej losowi ludzi deportowanych z Francji

Auschwitz I. Fragment wystawy głównej – ubranka dziecięce 

Auschwitz I. Fragment wystawy głównej – walizki Żydów deportowanych z różnych 
krajów europejskich 

EuropeanPackForVisitingPoKorekcie.indd   144-145 25/03/2013   18:07:12



147146

Podczas wizytyPrzygotowanie do wizyty w Muzeum i Miejscu Pamięci Auschwitz-Birkenau               

2.4.  Wizyta w Muzeum

Jakie są możliwości i warianty zwiedzania Muzeum?

Odwiedzającym Muzeum udostępnia się tereny i obiekty byłego obozu macierzy-
stego Auschwitz I oraz obozu Auschwitz II-Birkenau. Mają oni możliwość wyboru jednej 
z trzech opcji zwiedzania:

Zwiedzanie podstawowe trwające około 3,5 godz., które obejmuje na terenie byłego obo-
zu macierzystego Auschwitz I: dziedziniec Bloku 11 ze Ścianą Śmierci, Blok Śmierci, 
komorę gazową i krematorium I oraz stałą ekspozycję, urządzoną w kilku poobozowych 
blokach, przedstawiającą: proces zagłady Żydów, dowody zbrodni, życie więźnia, wa-
runki sanitarno-mieszkaniowe, a na terenie byłego obozu Auschwitz II- Birkenau: Bramę 
Śmierci,  rampę wyładowczą, ruiny komór gazowych i krematoriów II i III oraz bara-
ki mieszkalne.

Zwiedzanie studyjne jednodniowe trwające około 6 godz. jest bardzo dokładnym zapo-
znaniem się z całym terenem i obiektami obu części obozu, w tym z ruinami wszystkich 
komór gazowych i krematoriów, z pozostałościami pierwszych prowizorycznych komór 
gazowych, ze stałą wystawą muzealną, wybranymi wystawami narodowymi oraz wystawą 
w budynku tzw. Sauny na terenie obozu w Birkenau. 

Zwiedzanie studyjne dwudniowe: w pierwszym dniu, w ciągu około 4 godzin, ma miejsce 
zapoznanie się w sposób szczegółowy, z terenem i obiektami obozu Auschwitz I oraz z wystawą 
główną i wybranymi wystawami narodowymi, a w drugim dniu, bardzo dokładne 
4-godzinne zwiedzanie terenów i obiektów w obozie w Birkenau oraz wystawy 
w budynku tzw. Sauny.

Na życzenie grup, po wcześniejszym uzgodnieniu, organizujemy również pobyty 
studyjne, w których zwiedzanie uzupełnia się projekcją filmów dokumentalnych na temat 
Auschwitz i Holokaustu, bądź prelekcją w Dziale Zbiorów i w Archiwum lub wykładami czy 
warsztatami na wybrane tematy z zakresu historii i symboliki Auschwitz.
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 Kto może oprowadzać i dlaczego?

Zwiedzanie byłego obozu zagłady z przewodnikiem jest najbardziej powszechną formą 
edukacji o Auschwitz i Holokauście, odbywającą się w miejscu pamięci. Do oprowa-
dzania są uprawnieni, oprócz byłych więźniów, tylko przewodnicy – edukatorzy Muzeum. 
Centrum Edukacji prowadzi nabór kandydatów na przewodników, organizuje kursy 
przygotowawcze oraz przeprowadza egzaminy przewodnickie. Każdego roku orga-
nizuje również cykl szkoleń merytorycznych i metodycznych mających na celu pogłę-
bienie wiedzy historycznej przewodników i udoskonalenie sposobu oprowadzania. 
W ten sposób Muzeum bierze odpowiedzialność za treści przekazywane odwiedzającym,  
a równocześnie zapewnia profesjonalny przekaz na temat historii i topografii obozu. 

Obecnie w Muzeum pracuje 283 przewodników, spośród których 99 oprowadza w ję-
zyku polskim, 102 w angielskim, 35 w niemieckim, 16 we francuskim, 15 we włoskim,  
13 w hiszpańskim. Ponadto odwiedzający oprowadzani są w językach: rosyjskim, wę-
gierskim, słowackim, czeskim, serbskim, szwedzkim, hebrajskim i japońskim.

Muzeum dokłada wszelkich starań, aby przewodnicy w tak szczególnym miejscu, jakim 
jest Auschwitz, oprócz przekazu informacji dotyczącej historii miejsca stworzyli odwie-
dzającym również okazję do głębokiej refleksji. Wizyta studyjna studentów z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

Seminarium dla czeskich nauczycieli zorganizowane we współpracy z Miejscem 
Pamięci w Terezinie
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2.5. Jak należy zachowywać się 
podczas wizyty w Muzeum 
i Miejscu Pamięci

W czasie wizyty w Miejscu Pamięci odwiedzających obowiązują zasady zwiedzania, któ-
re zostały umieszczone na stronie internetowej Muzeum (www.auschwitz.org).  

Można zwrócić uwagę młodzieży na kilka szczególnych aspektów obecności w Auschwitz.

Nie jesteśmy sami

Codziennie przyjeżdżają do Muzeum Auschwitz zorganizowane grupy odwiedzających 
i indywidualne osoby z całego świata. Wśród nich są zarówno turyści kierowani pragnie-
niem zobaczenia jednego z obiektów na liście światowego dziedzictwa UNESCO, jak 
i osoby przyjeżdżające zmierzyć się z historią miejsca cierpienia i śmierci swoich bliskich 
krewnych. Zwiedzają to miejsce setki tysięcy młodzieży. Odwiedzający Auschwitz to ludzie 
ze wszystkich kontynentów, przedstawiciele rozmaitych kultur i społeczności, w różny 
sposób wyrażający swoje emocje. Świadczą o tym między innymi pozostawiane symbole 
pamięci: kwiaty, świece, kamienie, papierowe figurki, rzeźby i inne. 

Należy pamiętać, że oprócz naszej grupy są jeszcze inni. Często zwiedzaniu towa-
rzyszy tłok w obiektach, gdzie znajduje się ekspozycja muzealna. Nie wolno zapominać 
o ogromnym ładunku emocjonalnym towarzyszącym wizycie, stąd wymagana jest 
odpowiednia doza tolerancji wobec osób zatrzymujących się, utrudniających przejście, 
zawracających nagle z trasy zwiedzania. Zdarzają się zachowania, które mogą dziwić 
lub wywoływać nawet niesmak. Najczęściej nie mają one nic wspólnego z brakiem 
szacunku do Miejsca, lecz wynikają z różnej tradycji, wrażenia, jakie wywołała wizyta, 
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lub braku umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami. Prawie wszyscy odwiedza-
jący przyjeżdżają z dobrej woli i w dobrych intencjach.

Cisza 

Auschwitz jest miejscem skłaniającym do refleksji i zastanowienia. Ogólnie przyjętą formą 
oddawania szacunku ofiarom jest zachowanie ciszy. Nie jest jednak to w pełni możliwe, 
bowiem zwiedzający wysłuchują komentarza przewodnika, zadają pytania, rozmawiają. 
Nie należy unikać zadawania pytań i dyskutowania. Najlepiej wybrać do tego miejsce 
nieco oddalone od trasy zwiedzania tak, aby nie utrudniać pobytu innym grupom. 
Zarówno na terenie Auschwitz, jak i Birkenau istnieją miejsca specjalnie przygotowane 
do takich rozmów. W miejscach szczególnych, takich jak: komora gazowa i krema-
torium nr I, podziemia bloku 11 oraz dziedziniec Bloku Śmierci, także przewodnicy 
Muzeum rezygnują z komentarza, aby móc jak najpełniej wyrazić cześć wobec ofiar. 
Cisza pozwala łatwiej skupić się na zrozumieniu tego, co wydarzyło się w Auschwitz, 
i podkreśla szacunek do ofiar, a także do innych odwiedzających.

Ceremonie i uroczystości rocznicowe

Często odwiedzający pragną w szczególny sposób oddać hołd ofiarom: pomodlić się, 
odczytać fragment wspomnień lub poezji tam, gdzie zwyczajowo zapala się znicze 
i pozostawia inne znaki pamięci. Taka forma upamiętniania jest akceptowana, należy 
jednak pamiętać o obecności innych zwiedzających. 

Na przeprowadzenie dużych ceremonii z użyciem aparatury nagłaśniającej, innego sprzę-
tu technicznego oraz przewidującego udział mówców – konieczne jest uzyskanie zgody 
władz Muzeum, a także  wojewody małopolskiego. Procedurę rozpoczęcia starań o zgo-
dę na przeprowadzenie takiej uroczystości należy rozpocząć z co najmniej miesięcznym 
wyprzedzeniem. Dotyczy to jednak głównie dużych uroczystości takich jak np.: rocznica 
wyzwolenia obozu, Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Nazistowskich Obozów Koncentra-
cyjnych, Dzień Pamięci o Zagładzie Romów, rocznica śmierci ojca Maksymiliana Kolbe. 

Pomocnym w określeniu tego, jak należy zachowywać się na terenie Auschwitz, są 
umieszczone w rejonach wejść tablice informujące o obowiązujących zakazach i ostrze-
żeniach. Należy pamiętać o całkowitym zakazie palenia na obszarze Muzeum. Nie 
wolno też używać telefonów komórkowych. Dopuszczalne jest fotografowanie i filmo-
wanie kamerami amatorskimi zarówno na zewnątrz, jak i we wnętrzach. Całkowitym 
zakazem fotografowania i filmowania objęta jest sala, gdzie eksponowane są włosy ofiar 
oraz podziemia bloku 11. Do wnętrz budynków nie wolno wchodzić z wózkami dzie-
cięcymi. Rowery należy pozostawić w specjalnych stojakach na parkingach Muzeum. 
Niedopuszczalne jest wchodzenie na teren byłego obozu z psami i innymi zwierzętami. 

Pomocne oznaczenia

Ubiór

Bardzo ważny jest odpowiedni ubiór, który powinniśmy posiadać, przyjeżdżając do Muzeum. 
Właściwie dobrana odzież zabezpieczy przed skutkami często zmiennej pogody, 
co pozwoli wszystkim na możliwie największe skupienie się na poznaniu historii miejsca. 
Przewodników Muzeum obowiązują określone zasady ubierania się. Zarówno w okresie 
jesienno-zimowym, jak i wiosenno-letnim wymagane są ubrania w spokojnych, stono-
wanych barwach o jednolitej kolorystyce, bez wzorów. Każdy z przewodników podczas 
oprowadzania ma identyfikator ze swoim zdjęciem, imieniem i nazwiskiem. 

Można proponować młodzieży zabieranie na wyjazd do Auschwitz bluz bez dużych 
napisów, w delikatnych, stonowanych kolorach, nie zakładanie strojów ekstrawaganc-
kich, które niepotrzebnie mogą rozpraszać uwagę innych odwiedzających lub wywoływać 
negatywne komentarze. Nie jest dozwolone wchodzenie w strojach niekompletnych.

Zwiedzający były obóz przebywają tak latem, jak i zimą w pomieszczeniach wysta-
wowych oraz na zewnątrz budynków. Odzież musi zabezpieczać przed wiatrem, 
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opadami śniegu i deszczu, niską i wysoką temperaturą oraz skutkami działania 
promieni słonecznych. Odwiedzający mają do przebycia podczas zwykłego zwiedzania 
drogę o długości około czterech kilometrów. Poruszają się po betonowych powierzch-
niach w blokach wystawowych, ale przede wszystkim po często nierównych ścieżkach 
żwirowych i asfaltowych. Z tego powodu odwiedzający winni zadbać o wygodne, 
bezpieczne i trwałe obuwie, najlepiej na twardych podeszwach. Muzeum nie jest, dosto-
sowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Poruszanie się na wózkach inwalidzkich 
ze względu na nierówności oryginalnych, historycznych ciągów komunikacyjnych jest 
utrudnione. Konieczne jest wnoszenie wózków po schodach do bloków wystawowych. 
Jeżeli w grupie jest osoba niepełnosprawna, poruszająca się na wózku, należy już 
podczas przygotowań opracować sposób pomocy tej osobie podczas zwiedzania. 

Miejsce dostępne dla wszystkich

Auschwitz jest jednym z najbardziej znanych miejsc w świecie. Muzeum nie pobiera opłat 
za wejście na swój teren, który obejmuje ponad 200 ha. Tak wielka powierzchnia i brak 
biletów wstępu mogą zakłócać i utrudniać kontrolę wchodzących. Z tego powodu każdy 
powinien zwrócić szczególną uwagę na informacje przewodnika, znaki graficzne 
i bezwzględnie zastosować się do poleceń pracowników Muzeum oraz służb odpo-
wiedzialnych za bezpieczeństwo odwiedzających. W Miejscu Pamięci Auschwitz każdy 
odwiedzający ma obowiązek informowania przewodnika i służby odpowiedzialne za 
bezpieczeństwo o zauważonych nietypowych, podejrzanych zachowaniach osób czy 
podejrzanie wyglądających przedmiotach.

 

Uczniowie z Moskwy podczas wizyty na terenie byłego obozu Auschwitz II-Birkenau
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2.6. Główne problemy występujące 
podczas wizyty

Muzeum Auschwitz jako miejsce pamięci zlokalizowane na terenie byłego obozu koncen-
tracyjnego i obozu zagłady ma ogromną siłę przyciągania ludzi. W ostatnim czasie 
odwiedza go rokrocznie ponad milion osób z całego świata. Ponad 70% odwiedzających 
stanowi młodzież szkolna, która korzysta z możliwości grupowego zwiedzania Muzeum 
z przewodnikiem. Różny jest stosunek zwiedzających do miejsca pamięci oraz ich 
oczekiwania, podobnie jak stopień przygotowania do pobytu na terenie byłego obozu. 
Niestety, wielu traktuje Auschwitz jako typową atrakcję turystyczną. Ludzie ci przybywają 
do Muzeum gnani ciekawością, wyłącznie po to, aby zaliczyć kolejną atrakcję należącą 
do kanonu miejsc ważnych, lub raczej turystycznie modnych. Innych sprowadza tutaj 
potrzeba skonfrontowania posiadanej wcześniej wiedzy z rzeczywistością. Największą 
jednak grupą są ci, których określa się w Muzeum słowem „pielgrzymi”, gdyż przyby-
wają oni na teren byłego obozu nie tylko po to, aby zapoznać się z jego tragiczną historią, 
lecz także po to, by okazać ofiarom swój szacunek i współczucie.

Większość odwiedzających przybywa w zorganizowanych grupach. Jest to głównie 
młodzież przyjeżdżająca do Auschwitz w celach edukacyjnych. Cele te realizowane są 
w trakcie oprowadzania po terenie byłego obozu za pośrednictwem przewodników. Są 
oni odpowiednio przygotowani do pracy z młodzieżą i wyspecjalizowani w tematyce 
obozowej oraz zagadnieniach dotyczących jej szerszego tła historycznego i socjolo-
gicznego. Przewodnik pełni rolę opiekuna i nauczyciela, który pomaga zwiedzającym 
poznać wielowątkową historię Auschwitz i Holokaustu, a także zrozumieć jej znaczenie 
dla współczesności. 

Masowość ruchu turystycznego rodzi szereg problemów natury organizacyjnej, a także 
ogranicza możliwość spokojnego kontemplowania tragedii ofiar i przesłania, które z niej 
wypływa. Trudno jest się zadumać nad losem ofiar lub zapatrzyć na eksponat, gdy tkwi się 
w potoku wolno przesuwających się ludzi, których czas na pobyt w miejscu pamięci jest 
zazwyczaj ograniczony przez organizatora wyjazdu. Inną trudnością jest traumatyczny 
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charakter miejsca. Wielu odwiedzających doznaje bowiem swego rodzaju wstrząsu przy 
zetknięciu się z jego problematyką.

Tak więc problemy występujące podczas zwiedzania należałoby podzielić na trud-
ności natury organizacyjno-technicznej oraz trudności o charakterze emocjonalnym 
i wychowawczym. 

Problemy natury organizacyjno-technicznej

Głównym problemem organizacyjnym jest nagromadzenie grup zwiedzających w okre-
ślonych godzinach dnia. Zwykle ma to miejsce pomiędzy 10.00 a 13.00 oraz 15.00  
i 17.00 ze względu na to, że dla polskich grup ze szkół położonych w promieniu 200 
km od Oświęcimia jest to najdogodniejszy czas na wizytę. Przed południem z Krakowa 
przyjeżdżają także zagraniczni turyści, w grupach organizowanych przez lokalne biura 
bądź indywidualnie. Tym ostatnim Muzeum umożliwia zwiedzanie z przewodnikiem, 
w kilku językach, w specjalnie organizowanych turach. Jednak niektórzy nie korzystają 
z tej opcji, zwiedzają Muzeum bez opieki przewodnika, często nie przestrzegając obowią-
zujących zasad. Sekcja Obsługi Odwiedzających ogranicza ilość grup wchodzących 
na teren obozu w newralgicznych godzinach. Najkorzystniejszą porą na wejście grupy 
szkolnej na teren Muzeum są godziny poranne (8:00–10:00) oraz wczesnopopołudniowe 
(godz. 13.00–15.00). 

Wystawy prezentowane są w dawnych mieszkalnych barakach więźniarskich. Ich pier-
wotna funkcja i uwarunkowania konserwatorskie nie pozwalają jednak na dostateczne 
dostosowanie do funkcji muzealnej, a zwłaszcza do tak intensywnego ruchu, jaki obecnie 
obserwujemy. Przemieszczanie się grup utrudniają klatki schodowe, co jest tym istot-
niejsze, że ekspozycja rozmieszczona jest na różnych kondygnacjach. Poruszanie się 
po schodach stwarza problemy osobom w podeszłym wieku, które stanowią znaczny 
procent grup objazdowych, odwiedzających Muzeum szczególnie licznie w sezonie 
wiosenno-letnim. 

Punktem newralgicznym, jeżeli chodzi o muzealną wystawę, jest blok 11, który w prze-
szłości pełnił funkcję obozowego więzienia. Został on zachowany w stanie oryginalnym, 
a odwiedzający muszą poruszać się w ciasnych korytarzach. W konsekwencji czas 
oczekiwania na wejście do bloku często się wydłuża, co zmusza przewodnika do pomi-
nięcia pewnych fragmentów ekspozycji i ograniczenia przekazywanych informacji. 
Ponadto powoduje znudzenie, zniecierpliwienie i dekoncentrację młodzieży. Innym 
„obszarem krytycznym” jest również blok 4, w którym rozpoczyna się zwiedzanie ekspo-
zycji. Wystawa umieszczona w tym obiekcie obrazuje deportacje i przebieg masowej 
zagłady Żydów. Z uwagi na wagę tematyki nie można jej pominąć, a dodatkowo wymaga 
ona sporej dawki informacji, co powoduje, że w jednej sali znajduje się po kilka grup. 

Powstaje w ten sposób rodzaj wielojęzycznej kakofonii głosów przewodników i poczucie 
braku nastroju do odpowiedniego przeżywania miejsca. 

Inną przyczyną zatorów na terenie ekspozycji są typowe objazdowe grupy turystyczne, 
np. grupy z Korei, Tajwanu lub innych państw spoza Europy, organizowane przez duże 
międzynarodowe firmy turystyczne. Grupy te mają zazwyczaj bardzo ograniczony 
czas pobytu w Muzeum, co jest przyczyną przyspieszonego oraz fragmentarycz-
nego zwiedzania. 

Zatłoczenie wystawy powoduje również młodzież zagraniczna przybywająca do Muzeum 
w kilkusetosobowych grupach. Zazwyczaj jest ona oprowadzana w trybie poszerzonym. 
Trend ten nasila się w ostatnich latach i powiększa się jego geograficzny zasięg. Grupy 
te dominują na ekspozycji i utrudniają zwiedzanie innym. 

Kolejnym problemem jest fakt, iż część zwiedzających bardziej lub mniej świadomie łamie 
zasady obowiązujące na terenie byłego obozu. Celem wprowadzenia tych uregulowań jest 
usprawnienie procesu dydaktycznego zachodzącego podczas zwiedzania byłego obozu, 
zapewnienie bezpieczeństwa zwiedzających oraz zachowanie odpowiedniej atmosfery 
miejsca dla okazania szacunku i empatii dla ofiar. Dotyczą one: zasad bezpieczeństwa 
i ochrony przeciwpożarowej trasy i sposobu poruszania się po terenie, palenia papierosów, 
konsumpcji żywności, niestosownego ubioru, wprowadzania psów oraz innych zachowań 
naruszających ciszę i godność miejsca. W krąg wymienionych trudności natury ogólnej 
wpisują się także banalne, lecz dokuczliwe czynniki pogodowe, które w okresie silnych 
mrozów, opadów lub upału ograniczają czas pobytu na otwartym terenie oraz utrudniają 
przemieszczanie się odwiedzających i zatłoczenie pawilonów wystawowych. 

Problemy natury emocjonalnej i wychowawczej

Innym rodzajem trudności ujawniających się podczas pobytu na terenie byłego obozu są 
problemy o charakterze emocjonalnym i wychowawczym. Wyróżnić tu można nadwrażli-
wość zwiedzających lub jej brak. Część odwiedzających Auschwitz oczekuje niecodzien-
nych wrażeń na terenie obozu śmierci. Wygląd reliktów obozowych oraz świadomość 
tragizmu miejsca nie są w stanie wyzwolić w nich współczucia dla ofiar. Najczęściej 
traktują oni problem powierzchownie, zwiedzają były obóz indywidualnie, nie biorąc 
udziału w zorganizowanym oprowadzaniu. Szczególnie duży odsetek takich nieprzygo-
towanych emocjonalnie „turystów” napływa w okresie wakacyjnym. Na ogół brakuje im 
wiedzy i odpowiedniej wrażliwości. Nie są w stanie przekroczyć pewnych barier, aby 
zadać sobie intelektualny trud idący w kierunku analizy koszmaru Auschwitz. Problem 
ten dotyczy także części młodzieży szkolnej. Niezwykle ważna w tej sytuacji jest rola 
nauczyciela, który powinien wcześniej przygotować uczniów do pobytu w tak trauma-
tycznym miejscu. Chodzi o przygotowanie merytoryczne oraz emocjonalne. Uczeń 
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powinien być poinformowany o tym, co zobaczy, czego może się spodziewać i na 
jakie trudności natury psychicznej i fizycznej należy być przygotowanym. Młodzi ludzie 
powinni także wiedzieć, jakiej postawy się od nich oczekuje i jak należy się zachowywać 
w tak szczególnym miejscu. Pedagog lub opiekun grupy powinien wesprzeć przewodnika 
w jego pracy poprzez uważną obserwację swoich podopiecznych oraz ich dyscyplino-
wanie, gdy jest to konieczne. 

Na ogół nauczyciele poprawnie reagują w sytuacji, gdy uczniowie poddają się trauma-
tycznym emocjom, płaczą, czasem szlochają, a nawet popadają w rodzaj histerii, która 
udziela się większej części członków tej samej grupy. Przyjazne słowo i uspokajający 
gest nauczyciela na ogół szybko przynoszą otuchę uczniowi czującemu rozpacz, ból 
i bezsilność, z którymi nie może sobie poradzić. Podobna reakcja wskazana jest wtedy, 
gdy obserwujemy znudzenie lub zniecierpliwienie młodzieży, której nierzadko brakuje 
podstawowej wiedzy historycznej i znajomości kontekstu omawianych wydarzeń. To jest 
także zadanie dla nauczyciela, który przygotowując uczniów do wizyty w obozie śmierci, 
powinien wyjść poza standardy programu nauczania i pokazać zjawisko w szerszym 
kontekście historycznym i socjologicznym, posługując się literaturą, filmem lub inną 
formą twórczości artystycznej. Należy też pamiętać, że młodzi ludzie przybywają 
do Muzeum z bagażem oczekiwań, stereotypów i uprzedzeń typowych dla środowiska, 
w którym żyją. Trzeba im umiejętnie rozładować ten bagaż.

Odrębną dość dużą grupą w tej kategorii odwiedzających jest młodzież szkolna 
niedojrzała emocjonalnie do pobytu na terenie miejsca zagłady. Chodzi głównie 
o uczniów w wieku 14-16 lat, zwłaszcza tych, którzy pochodzą z państw nie dotkniętych 
skutkami okupacji i wojny w takiej skali jak Polska lub kraje dawnego ZSRR. Problem 
leży w umiejscowieniu w programach szkolnych poszczególnych państw, tema-
tyki obozowej i Holokaustu na stosunkowo wczesnym etapie edukacji. Optymalny wiek 
dla uczniów odwiedzających Muzeum i Miejsce Pamięci to 17-19 lat. 

Ważną stroną zagadnienia jest trudny wiek dojrzewania i związany z tym zespół 
typowych zachowań nastolatków w grupie rówieśniczej. Trzeba też pamiętać, że zbyt 
swobodne lub nawet niegrzeczne zachowanie się młodzieży może być sposobem na 
ukrycie prawdziwych emocji, w obawie przed pokazaniem ich rówieśnikom. Młody 
człowiek może być przepełniony przerażeniem, lękiem, smutkiem lub współczuciem, 
jednak emocji tych nie chce okazać, bowiem postrzega je jako własną słabość, której się 
wstydzi. Przykrywa je więc czasem zuchwałością i arogancją. Nie bez winy bywają w tym 
przypadku nauczyciele, którzy nierzadko przeceniając możliwości percepcji i wytrzyma-
łości psychicznej swoich uczniów, bagatelizują konieczność ich wcześniejszego przy-
gotowania na to, czego dowiedzą się i co zobaczą w Auschwitz. Dlatego wskazanie 
młodzieży sposobu radzenia sobie z własnymi emocjami wydaje się być kluczowym 
zagadnieniem podczas zajęć przygotowujących do wizyty w obozie. Oczekiwania 
nauczycieli powinny pokrywać się z możliwościami uczniów. Doświadczenie pokazuje, 
że percepcja uczniów wyczerpuje się po około trzech godzinach oprowadzania. Zatem 

nauczyciel decydując się na dłuższy studyjny 6-godzinny pobyt na terenie obozu musi być 
pewien, że jego podopieczni są gotowi na taką formę zwiedzania. Młodzież z krajów, 
gdzie znajomość języka angielskiego jest stosunkowo powszechna, oprowadzana jest 
na ogół w tym właśnie języku, co wymaga od niej dodatkowego skupienia i przyspiesza 
zmęczenie. Zdarza się, że poziom znajomości języka angielskiego wśród młodzieży nie 
jest wystarczający. Tak więc elementem rozprężenia uwagi i niewłaściwego zachowania 
uczniów mogą być zmęczenie fizyczne i psychiczne, a także atmosfera zwiedzania 
w tłumie, nie sprzyjająca koncentracji młodego człowieka.

Innym często spotykanym problemem jest obojętność części nauczycieli, zarówno na 
tematykę, jak i na zachowanie swoich uczniów. Jest to postawa wysoce naganna i zdarza 
się, że Muzeum reaguje na nią, wysyłając do szkoły skargę na opiekunów grupy. Bywa 
również, że nauczyciele przywykli do określonych postaw młodzieży bagatelizują jej 
zachowanie na terenie miejsca pamięci tłumacząc, że przecież to tylko młodzież. 

Niestety, wielu uczniów z kraju i zagranicy przybywa do Oświęcimia na lekcję 
historii zupełnie nieprzygotowanych do jej odbycia. Ich postawa gorszy innych odwie-
dzających, a korzyści tych młodych ludzi z wizyty w obozie śmierci są bardzo wątpliwe. 

Poważnym problemem jest nadwrażliwość, prowadząca nawet do powstania 
szoku emocjonalnego, który może zostać niekorzystnie zakodowany w psychice 
młodego człowieka. Stąd Muzeum niechętnie przyjmuje grupy uczniów poniżej 14. 
roku życia, a jeśli już to robi, to oferuje specjalnie przygotowaną dla tej grupy wiekowej 
lekcję muzealną. 

W 2012 r. Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau odwiedziło blisko 1,5 mln osób
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2.7. Oświęcimskie instytucje 
edukacyjne zajmujące się 
tematyką Auschwitz i Holokaustu

Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu

Idea powołania Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu narodziła się w wyniku rozważań, 
jakie towarzyszyły spotkaniom członków Episkopatu w latach 80-tych XX wieku, 
którzy starali się znaleźć rozwiązanie problemu lokalizacji klasztoru karmelitanek 
w pobliżu byłego obozu Auschwitz. Utworzenie Centrum było jedną z licznych i wielo-
rakich inicjatyw podejmowanych w duchu Soboru Watykańskiego II po dziś dzień na 
rzecz dialogu żydowsko-chrześcijańskiego. Widoczna stała się wówczas potrzeba 
utworzenia ośrodka informacji, wychowania, spotkań i modlitwy dla młodzieży niemal 
w bezpośrednim sąsiedztwie byłego obozu Auschwitz. Ośrodek ten powstał w 1992 
roku jako instytucja katolicka, założona przez arcybiskupa krakowskiego, ks. kardynała 
Franciszka Macharskiego, w porozumieniu z biskupami całej Europy i przedstawicie-
lami organizacji żydowskich. 

Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu służy głównie prowadzeniu rozważań nad 
Szoa oraz nad martyrologią narodu polskiego i innych narodów europejskich w okresie 
narodowego socjalizmu, a także duchowej konfrontacji z tymi problemami w duchu chrze-
ścijańskim. Z czasem ośrodek ten stał się także miejscem refleksji i wymiany myśli nad 
kondycją człowieka w jego skłonności do czynienia zarówno dobra, jak i zła w perspek-
tywie doczesnej i eschatologicznej. Centrum stało się również miejscem spotkania 
i międzywyznaniowej dyskusji nad sposobami przeciwdziałania obecnym we współ-
czesnym świecie zjawiskom niepożądanym w oparciu o przesłanie Ewangelii i naukę 
Kościoła.
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Od 1998 roku Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu jest jednak przede wszystkim 
instytucją edukacyjną, „domem spotkania i wymiany myśli oraz modlitwy dla wszystkich 
poruszonych tym, co stało się w Auschwitz” – tak właśnie misję ośrodka ujmuje ks. Jan 
Nowak, dyrektor Centrum. Ponadto, „Centrum jest formą uczczenia pamięci ofiar i ma 
przyczyniać się do budowania w świecie wzajemnego szacunku, pojednania i pokoju”.

Oferta edukacyjna 

Głównym programem edukacyjnym, realizowanym od szeregu już lat w Centrum, jest 
cykl spotkań pod nazwą „U progu Auschwitz”. Inicjatorem tego przedsięwzięcia jest ks. 
Manfred Deselaers – jak sam o sobie mówi – „niemiecki ksiądz pracujący w Auschwitz”. 
Warto w tym miejscu zacytować jego słowa, bowiem oddają one bardzo dobrze charakter 
owego spotkania u progu Auschwitz: 

Wprawdzie nasz dom nosi nazwę »Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu«, ale 
często wydaje się, że pobytu w tym miejscu nie można rozpoczynać ani modlitwą, 
ani dialogiem. Trzeba zacząć od milczenia i słuchania, od trudu zwiedzenia miejsc pamięci, 
od »wsłuchania się w głos ziemi oświęcimskiej«. To konkretne spotkanie z historią porusza 
do głębi prawie każdego. Dlatego tak ważnym jest czas poświęcony temu miejscu, jak 
również czas dla siebie. W tym też chcemy pomóc naszym gościom, poprzez stworzenie 
w naszym domu atmosfery otwartości, przyjaźni i spokoju. Naszym marzeniem jest to, 
aby ludzie, którzy odwiedzają Oświęcim i konfrontują się z tymi strasznymi wspomnie-
niami, doświadczyli również pozytywnego przekazu płynącego z tego miejsca napełnio-
nego wzajemnym szacunkiem i nową nadzieją.

Zwiedzający Auschwitz – indywidualnie i w grupach – mogą również korzystać 
z bazy noclegowej Centrum. Pracownicy tej instytucji pomagają także przy plano-
waniu programu pobytu, organizując zwiedzanie byłego KL Auschwitz i towarzyszące 
temu – na życzenie grupy – inne formy poznawania historii byłego obozu.

Centrum Dialogu zaprasza również do udziału w religijnych dniach skupienia, organi-
zowanych regularnie w okresie postu i adwentu oraz na życzenie przybywających 
do Oświęcimia grup.

Kolejnym elementem oferty edukacyjnej są międzynarodowe i międzyreligijne semi-
naria, spotkania z byłymi więźniami, chrześcijańskimi i żydowskimi, młodzieżą z Polski, 
z Niemiec i z innych krajów. Podczas seminariów wykłady wygłaszają przedstawiciele 
szkół wyższych, profesorowie, księża, rabini. Celem tego wymiaru edukacji jest rozwi-
janie dialogu chrześcijańsko-żydowskiego.

Kontakt:

Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu
ul. M. Kolbego 1
32-602 Oświęcim
tel.: +48 (33) 843 10 00
fax: +48 (33) 843 10 01
e-mail: education@cdim.pl; reception@cdim.pl
http://www.centrum-dialogu.oswiecim.pl 

Opracowano na podstawie informacji ze strony internetowej i materiałów informacyjnych.

Centrum Żydowskie i Synagoga Chewra 
Lomdei Misznajot w Oświęcimiu

Przed Holokaustem większość mieszkańców Oświęcimia stanowili Żydzi. Od pokoleń 
żydowscy kupcy, rabini, lekarze i prawnicy zakładali tutaj swoje rodziny i tworzyli niezwykle 
bogatą i różnorodną kulturę. Tragedia Holokaustu położyła nagle kres tętniącemu żydow-
skiemu życiu w Oświęcimiu.  

W 1995 roku w Nowym Jorku powstała Auschwitz Jewish Center Foundation, której 
celem było ocalenie od zapomnienia historii i kultury Żydów oświęcimskich. Dla reali-
zacji tego zadania powołano rok później w Polsce siostrzaną organizację, Fundację 
Edukacyjne Centrum Żydowskie w Oświęcimiu.

Centrum Żydowskie w Oświęcimiu zostało oficjalnie otwarte we wrześniu 2000 roku. 
Centrum jest instytucją pozarządową, której celem jest kultywowanie pamięci Żydów – 
dawnych mieszkańców miasta, jak również edukacja przyszłych pokoleń na temat świata, 
który zniknął bezpowrotnie w czasie Holokaustu. Od września 2006 roku Centrum 
jest stowarzyszone z Muzeum Dziedzictwa Żydowskiego (Jewish Heritage Museum) 
w Nowym Jorku.

W ramach Centrum Żydowskiego działają:

Muzeum Żydowskie, upamiętniające żydowskich mieszkańców Oświęcimia, miesz-
czące się w domu rodziny Kornreichów, który przylega do budynku synagogi. Znajdująca 
się tu wystawa główna prezentuje historię, tradycję i kulturę społeczności, która była 
częścią lokalnej społeczności Oświęcimia przez niemal 500 lat.

Synagoga Chewra Lomdei Misznajot – jedyna ocalała w Oświęcimiu synagoga. Na mocy 
ustawy o restytucji komunalnego mienia żydowskiego w 1997 roku synagoga została 
zwrócona Gminie Żydowskiej w Bielsku-Białej, która w tym samym roku przekazała ją na 
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rzecz Centrum Żydowskiego. Dziś odrestaurowana synagoga Chewra Lomdei Misznajot 
(hebr. Stowarzyszenie Studiujących Misznę) służy jako miejsce edukacji, refleksji i modlitwy.

Centrum Edukacyjne, które poza stworzeniem wystawy prezentującej historię 
Żydów oświęcimskich, prowadzi szereg programów edukacyjnych i kulturalnych, jak: 
konkursy, pokazy filmowe, odczyty i spotkania z wybitnymi intelektualistami, pisa-
rzami i twórcami kultury. Inicjatywy te skierowane są do społeczności lokalnej, w szcze-
gólności do młodzieży z Oświęcimia i okolic. 

Kontakt: 

Centrum Żydowskie 
Pl. ks. Jana Skarbka 5 
32-600 Oświęcim 
Tel. 033 844 7002 
Fax 033 844 7003 
e-mail: info@ajcf.pl 
http://www.ajcf.pl

Opracowano na podstawie informacji ze strony internetowej i materiałów informacyjnych.

Centrum Św. Maksymiliana w Harmężach  
k/Oświęcimia

Centrum św. Maksymiliana w Harmężach zostało założone przez Zakon Franciszka-
nów w latach 90-tych XX wieku, jako wotum wdzięczności za dar życia św. Maksymi-
liana Marii Kolbe i czyn miłości, którego dokonał w KL Auschwitz w 1941 roku, ofiarując 
swe życie za współwięźnia, Franciszka Gajowniczka. 

Centrum św. Maksymiliana jest miejscem modlitwy, refleksji, formacji i duchowego odpo-
czynku. Istnieje, aby przypominać, że w KL Auschwitz, w którym objawiło się bestial-
stwo człowieka, przejawiało się również obecne w człowieku wielkie dobro. Najlepszym 
tego przykładem jest św. Maksymilian Maria Kolbe. 

Przybywający do Centrum pielgrzymi i turyści mają możliwość lepszego poznania 
życia św. Maksymiliana, a przede wszystkim znaczenie i wartość jego heroicznej 
śmierci w obozie. Dla poszczególnych grup organizowane są dni skupienia, rekolekcje, 
sesje kolbiańskie i sympozja naukowe. Głównym zadaniem Centrum jest ewangelizacja 
inspirowana życiem i czynem św. Maksymiliana. 

W Centrum św. Maksymiliana warto zwrócić uwagę na znajdujące się tam elementy zwią-
zane ze św. Maksymilianem oraz byłym obozem Auschwitz. W dolnym kościele została 

zainstalowana na stałe wystawa Mariana Kołodzieja – byłego więźnia KL Auschwitz nr 
432 – „Klisze pamięci. Labirynty”. Autor tej wystawy po pięćdziesięciu latach milczenia 
postanowił dać świadectwo tragicznych przeżyć obozowych. Wystawa, o której sam 
autor pisał: „... to nie wystawa, nie sztuka, nie obrazy, a słowa zamknięte w rysunku. 
To hołd tym, którzy spopieleni zostali” – poraża potęgą wyrazu i ekspresji. Zwiedzającym 
pomaga ona głębiej poznać gehennę Auschwitz.

W górnym kościele znajduje się obraz Matki Bożej Niepokalanej z franciszkań-
skiego kościoła ze Lwowa, przed którym modlił się młody Maksymilian. Przed tym 
obrazem złożył Matce Bożej swoje przyrzeczenie, które zapisał w jednym ze swoich 
listów: „…będę walczył dla Niej, ale nie wiedziałem jak”. Z kolei w kaplicy „Matki Bożej 
zza drutów” znajduje się figurka Matki Bożej Niepokalanej, wykonana w obozie oświę-
cimskim w 1940 roku przez więźnia Bolesława Kupca z Poronina o numerze obozowym 
792. Ponadto w kościele umieszczone są „Tablice Pamięci” poświęcone kapłanom 
i osobom zakonnym, którzy zginęli w KL Auschwitz. 

Kontakt: 

Centrum  św. Maksymiliana
Klasztor Franciszkanów w Harmężach
ul.  Franciszkańska  12
32-600  Oświęcim 
tel.  033 / 843 07 11
e-mail:  harmeze@franciszkanie.pl    
www.harmeze.franciszkanie.pl 

Opracowano na podstawie informacji ze strony internetowej i materiałów informacyjnych.

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży 
w Oświęcimiu

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu (MDSM) jest placówką 
pozaszkolnego kształcenia historyczno-politycznego, która na tle refleksji nad historią 
Auschwitz-Birkenau realizuje drogę prowadzącą ku polsko-niemieckiemu pojednaniu, 
pragnąc w ten sposób wnieść swój wkład w „wychowanie po Auschwitz”. 

MDSM powstał w 1986 roku. Jednak idea budowy Domu w pobliżu terenów byłego obo-
zu Auschwitz, domu mającego w tym miejscu służyć międzynarodowym spotkaniom 
młodzieży, zrodziła się prawie dwadzieścia lat wcześniej. Pomysł ten opierał się na do-
świadczeniach Akcji Znaków Pokuty, niemieckiej organizacji, która realizowała już w la-
tach 60-tych podróże studyjne do Auschwitz dla młodych Niemców. Od samego począt-
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ku Dom w swojej działalności edukacyjnej, podejmując tematykę tragicznych wydarzeń 
historii, uwzględniał także aspekt spotkania z Polską jako sąsiadem. 

Pierwsze programy polsko-niemieckie mogły odbyć się dopiero w 1991 roku. 
Przez następne lata było ich coraz więcej, nadawano im coraz to nowy charakter 
i formę. Sukcesywnie przekształcały się w programy międzynarodowe z udziałem 
uczestników z Ukrainy, Litwy, Austrii, Izraela i Francji, stały się obok grup studyjnych 
nieodłącznym elementem pracy pedagogicznej Domu. 

MDSM jest miejscem spotkania i dialogu, przełamywania barier i wzajemnych uprzedzeń, 
ale także zabawy i odpoczynku, ponieważ został stworzony dla młodzieży i z myślą o jej 
przyszłości. Obecnie Dom odwiedza rocznie około 160 grup, głównie z Niemiec. Z roku na 
rok wzrasta liczba gości także z innych krajów. Realizowane są międzynarodowe semi-
naria dla studentów, konferencje dla nauczycieli, warsztaty i wymiany młodzieży. 

Podczas pobytu w Oświęcimiu młodzież, oprócz odwiedzenia terenów byłego obozu  
Auschwitz, ma możliwość spotkania z byłymi więźniami obozów koncentracyjnych, 
wzięcia udziału w historycznym zwiedzaniu Oświęcimia z wizytą w Centrum Żydowskim. 
MDSM organizuje również jednodniowe pobyty w Krakowie z uwzględnieniem żydowskiej 
historii miasta. Każda grupa, realizująca program z oferty MDSM, od momentu zgłoszenia 
objęta jest opieką pracownika działu pedagogicznego. Zasadą jest, iż pedagog wspólnie 
z opiekunem grupy ustala szczegółowy program pobytu w Oświęcimiu, uwzględniając 
przy tym charakter grupy oraz jej specyficzne oczekiwania. W trakcie realizacji progra-
mu pracownik jest do dyspozycji grupy, służy jej merytoryczną i organizacyjną pomocą. 

Do dyspozycji gości Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży są trzy przestronne 
pawilony hotelowe na 100 miejsc noclegowych w pokojach dwu-, trzy-, cztero- i pięcio-
osobowych. W lecie można korzystać także z pola namiotowego. Uczestnikom dłuższych 
pobytów edukacyjnych udostępniane są sale seminaryjne, w których można prowadzić 
zajęcia w kilkunastoosobowych grupach. Przybywający do MDSM mogą korzystać 
z biblioteki i wideoteki tematycznej. Dostępny jest również sprzęt telewizyjny i wideo. 
W mediotece można korzystać z komputerów i bezpłatnego łącza internetowego. 
W ogrodzie znajduje się „Dom Ciszy” – miejsce przeznaczone do medytacji, refleksji lub 
nabożeństw. 

Na podstawie informacji na stronie internetowej i materiałów informacyjnych

Kontakt:

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży
ul. Legionów 11
32-600 Oświęcim
tel: 0048 (33) 843 21 07
e-mail: mdsm@mdsm.pl 
www.mdsm.pl 

Stowarzyszenie Romów w Polsce

Głównym zadaniem Stowarzyszenia Romów w Polsce, które istnieje od 1992 roku, 
jest tworzenie odpowiednich warunków do zapewnienia pełnego uczestnictwa 
Romów w polskim życiu publicznym. Stereotypy wzmacniały negatywny wize-
runek Romów w społeczeństwie. W reakcji na to Stowarzyszenie aktywne jest na 
wielu polach, co poprawić ma społeczną, ekonomiczną i kulturalną sytuację społecz-
ności romskiej. Jednym z podstawowych celów Stowarzyszenia jest upamiętnienie 
zagłady Romów w czasie II wojny światowej.

Stowarzyszenie promuje i wspiera wszelkie działania, których celem jest prezentowanie 
dziedzictwa i wartości kultury romskiej. Poprzez organizację spotkań edukacyjnych, 
koncertów, festiwali, spotkań z kulturą romską, konferencji, a także poprzez prowa-
dzenie własnych projektów badawczych, Stowarzyszenie przybliża ludziom kulturalne 
dziedzictwo Romów.
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Działania edukacyjne Stowarzyszenia Romów w Polsce to:

•	organizacja spotkań i wykładów dla młodych ludzi na temat historii, 
tradycji i kultury Romów;

•	organizacja corocznych uroczystości (2 sierpnia) Międzynarodowego Dnia 
Pamięci o Zagładzie Romów;

•	dokumentacja losu eksterminacji Sinti i Romów (m.in. przeprowadzanie 
wywiadów ze świadkami oraz romskimi ofiarami represji nazistowskich);

•	organizacja wystaw we współpracy z instytucjami kulturalnymi i naukowymi, 
władzami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi;

•	projekty wydawnicze;

•	publikacja społeczno-kulturalnego miesięcznika „Dialog-Pheniben”, poświęco-
nego romskiej kulturze i tradycji oraz idei tolerancji i dialogu międzykulturowego.

Stowarzyszenie Romów w Polsce udostępnia także swoje archiwum oraz bibliotekę.

Kontakt:

Stowarzyszenie Romów w Polsce
ul. Berka Joselewicza 5
32-600 Oświęcim 
tel. 033 8426989
e-mail:17421453@pro.onet.pl; stowarzyszenie@romowie.net

Opracowano na podstawie informacji ze strony internetowej  i materiałów informacyjnych.

Papież Benedykt XVI na spotkaniu w Centrum Dialogu i Modlitwy, maj 2006 r.

Projekt „Pamiętamy – Zochrim” zrealizowany przez Centrum Żydowskie
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Centrum Dialogu i Modlitwy 

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

Siedziba Stowarzyszenia Romów w Polsce
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Po wizycie 3

3.1. Jak podsumować wizytę  
– zajęcia warsztatowe

Nauczyciel podczas wizyty powinien ściśle współpracować z przewodnikiem 
Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Powinni razem ocenić, jak przebiegła 
wizyta, jak reagowali uczniowie i jakie padały pytania. Taka współpraca sprawia, że 
przewodnik staje się elementem procesu edukacyjnego.

Wizytę w Auschwitz można podsumować w trzech etapach:

•	czas na reakcję

•	czas na refleksję

•	czas na przekazanie wiedzy innym

Cel poznawczy: umożliwienie uczniom wyrażenia tego, czego nauczyli się podczas wizyty 
z przewodnikiem, dzieląc się i bazując na tym, co wiedzą na temat Holokaustu i Auschwitz.

Cel kształcący: połączenie wizyty w Miejscu Pamięci oraz zdobytej wcześniej wiedzy, 
a także odłożenie na bok reakcji emocjonalnej przez skupienie się na suchych faktach 
w odniesieniu do Auschwitz (fakty, liczby, daty i informacje o żydowskim życiu przed 
Holokaustem). 

Cel wychowawczy: zachęcenie do refleksji nad człowiekiem i jego niedoskonało-
ściami oraz nad tym, czego można nauczyć się z doświadczenia, którym jest wizyta 
w Auschwitz.
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Czas na reakcję

Nauczyciel może zorganizować spotkanie natychmiast po zakończeniu wizyty, kiedy 
uczniowie „wracają do zwyczajnego życia” – jeżeli to możliwe, powinno się ono odbyć 
jeszcze na miejscu lub w autokarze, aby uczniowie mieli szansę wyrazić swoje emocje 
zaraz po samym doświadczeniu oraz, jeżeli zachodzi taka potrzeba, usłyszeć od nauczy-
ciela słowa pocieszenia. Ponieważ podczas wizyty należało do pewnego stopnia trzymać 
w ryzach swoje zachowania i pewne fragmenty byłego obozu oglądać w ciszy, uczniowie 
będą potrzebowali rozmowy o swoich uczuciach i wrażeniach. Nauczyciel powinien 
pamiętać o tym, że celem wyjazdu klasy do Auschwitz nie jest „danie uczniom nauczki” 
w sensie kary, nie chodzi także o wzruszenie ich do łez lub obezwładnienie, poskromienie 
czy o zapobiegawcze wywołanie szoku. 

Nauczyciel powinien pozwolić mówić każdemu z uczniów, który będzie miał na to ochotę. 
Na zakończenie grupa może podsumować najważniejsze jej zdaniem kwestie, dyskutując 
o nich i rozważać je z perspektywy humanizmu i demokracji oraz nawiązując do współ-
czesnej sytuacji. 

Czas na refleksje

W drodze do Muzeum uczniowie otrzymali kwestionariusze. Jak pamiętamy, 
proszeni oni byli o nie wypełnianie ich podczas zwiedzania, żeby mogli skoncentrować 
się na tym, co widzą.

Nauczyciel może poprosić o wypełnienie formularzy zaraz po zakończeniu wizyty. 
Podczas zajęć w szkole, które prowadzić będzie jeden z nauczycieli towarzyszących 
uczniom podczas wizyty w Auschwitz, można zorganizować dyskusję. 

Czy za tę pracę powinno się stawiać stopnie? Argument za ewaluacją z ocenami jest 
taki, że naukę o Holokauście potraktujemy w ten sposób jako temat historyczny, nie 
poddając się tendencji traktowania go jako tematu „świętego”, co z pewnością utrudnia 
uczenie się. Co więcej, jest to temat, który będzie miał w przyszłości niezwykłą wagę 
w życiu uczniów – być może większą niż cokolwiek innego, czego nauczą się w trakcie 
danego roku. Dlatego też brak oceny ich pracy byłby niesprawiedliwy. 

Co więcej, uczniowie poświęcili przygotowaniom i lekturze tak wiele czasu i osobi-
stego zaangażowania, że szkoda byłoby ich za to nie wynagrodzić. 

Nauczyciel może nadać dyskusji z uczniami pewną strukturę, przez co będą oni mo-
gli spojrzeć na swoje doświadczenie nieco szerzej i rozmawiać nie tylko o tym, co wi-
dzieli i jak reagowali. Chodzi o to, aby uczniowie przeanalizowali również absurdalność 

Holokaustu oraz ryzyko pojawienia się podobnych wydarzeń we współczesnym społe-
czeństwie.

Czas na dzielenie się wiedzą z innymi

W trzecim etapie dochodzi jeszcze wymiar obywatelski oraz pytanie, w jaki sposób 
uczniowie mają zapamiętać wizytę w Miejscu Pamięci. Jak piętnastolatek, który staje 
się ogniwem w łańcuchu wiedzy ma oddać hołd ofiarom nazistowskiego barbarzyństwa?

Jednym ze sposobów sprawdzenia, w jakim stopniu uczniowie przyswoili informacje 
o II wojnie światowej i Holokauście, jest przeprowadzenie ćwiczenia, którego celem 
będzie dalsze przekazanie wiedzy. Można np. zaprosić na spotkanie rodziców, zorgani-
zować uroczystość w domu opieki nad osobami starszymi czy też przygotować prezen-
tację dla uczniów młodszej klasy, którzy nie mieli jeszcze okazji odwiedzenia Auschwitz.
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3.2.  Powrót do codzienności  
po wizycie  
– zajęcia warsztatowe

Zajęcia te mają dwa cele: upewnienie się, czy wizyta w Auschwitz była dla 
uczniów początkiem dyskusji o bardziej ogólnych kwestiach politycznych oraz czy 
rzeczywiście „opuścili” oni Auschwitz. Nauczyciel musi upewnić się, że nie jest to coś, 
czego nie potrafią oni wyrzucić z umysłu: że nie wrócili zrozpaczeni stanem natury ludz-
kiej, z poczuciem nieufności wobec człowieka i przyszłości. Czy potrafią oni spojrzeć 
na Holokaust jako historyczny epizod (zakończony w 1945 roku) oraz rozpoznać różne 
uniwersalne kwestie, które on reprezentuje (na podstawie własnego życiowego doświad-
czenia oraz informacji ze świata docierających do nich każdego dnia)?

Czy potrafią znaleźć związek pomiędzy funkcjonowaniem systemów politycznych 
i zachowaniem jednostek z osobistą odpowiedzialnością w społeczeństwie, w którym 
uczniowie wydają się z reguły bardziej zainteresowani obroną własnych praw i przed-
stawianiem siebie jako wiecznych poszkodowanych, a nie ludzi świadomych własnych 
obowiązków? Czego nauczyli się o samych ludziach?

Czy po wizycie Auschwitz myśleli o tym, z jakiej perspektywy oceniać własne problemy, 
aby odróżnić utrapienia od nieszczęścia, a także o tym, że istnieją pewne nierozwiązy-
walne i naprawdę poważne wydarzenia, na które my, jako ludzie, nie możemy przymykać 
oczu?

Zajęcia takie można przeprowadzić na lekcjach wiedzy o społeczeństwie, filo-
zofii lub religii (w formie debaty), choć mogą one także stanowić podstawę lekcji literatury 
(jeżeli temu tematowi poświęcimy pracę pisemną) lub lekcji sztuki (na temat budowania 
społeczeństwa po Auschwitz).
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Znaczenie indywidualne

Odpowiedzi na te pytania można – jeżeli uczniowie będą sobie tego życzyć – potrak-
tować jako poufne.

W sesji przygotowawczej zajęć poświęconych „indywidualnemu i wspólnoto-
wemu znaczeniu” nauczyciel sugerował, aby każdy uczeń postarał się znaleźć odpo-
wiedzi na postawione pytania, korzystając z życiowego doświadczeniem. Do jakich 
wniosków doszli uczniowie? W jaki sposób każdy uczeń z osobna może zmienić coś 
w społeczeństwie po wizycie w Auschwitz? Co młoda osoba zrobić ma z tym fragmentem 
kulturowego dziedzictwa – porcją wiedzy i doświadczenia, które otrzymała w ramach 
szkolnego programu?

Znaczenie wspólnotowe

Czy wyjazd miał jakiś wpływ na klasę jako grupę, a nie tylko na poszczególnych uczniów?

Co może wyniknąć z takiego grupowego projektu – zarówno dla klasy, jak i dla szkoły?

Czy uczniowie są zadowoleni, czy raczej żałują tego, że ich klasa odwiedziła Auschwitz?

Znaczenie dla społeczeństwa

W jaki sposób Auschwitz skłania nas do refleksji na temat funkcjonowania w społe-
czeństwie? Jakie społeczeństwo chcemy dziś budować? Jakie współczesne kwestie 
w naszym społeczeństwie nawiązują pośrednio lub bezpośrednio do idei, które umoż-
liwiły powstanie Auschwitz? Można tu poruszyć tematy dehumanizacji, wykluczenia, 
antysemityzmu, rasizmu, dyskryminacji, eliminacji, konkurencyjności, propagandy, 
praw człowieka, wolności wypowiedzi oraz praktyki zrzucania winy na kogoś.

Podczas zgłębiania tych zagadnień nauczyciele mogą przekonać się, czy podejście 
uczniów bazuje na empatii.  Czy potrafią zachować dystans  do  tego, co widzieli i dalej 
funkcjonować w społeczeństwie, bez poczucia traumy lub intelektualnego paraliżu wywo-
łanego skalą Holokaustu, nie zapominając jednak obrazów, które widzieli oraz emocji, 
których doświadczyli.

 

3.3. Różne formy zajęć 
podsumowujących wizytę

Cele

•	wpisanie wizyty w Auschwitz w strukturę programu nauczania;

•	wsparcie uczniów, którzy już zwiedzali Auschwitz;

•	włączenie doświadczenia wizyty w Auschwitz w proces uczenia się o byciu odpo-
wiedzialnymi obywatelami w dorosłym życiu. Ważne jest, aby uczniowie nie 
byli pozostawieni sami sobie z ciężarem historii. Powinni być w stanie wyko-
rzystać ten rodzaj wiedzy o przeszłości w procesie budowy społeczeństwa 
opartego na humanizmie i demokracji;

•	nauczenie się opisywania, korzystając z informacji zdobytych podczas wizyty 
w autentycznym miejscu pamięci; 

•	połączenie kształcenia w miejscu pamięci z różnymi formami ekspresji i komunikacji; 

•	połączenie przeszłości z teraźniejszością. Chodzi o to, aby uczniowie zdali sobie 
sprawę, że są aktywnymi obywatelami oraz że wizyta w Auschwitz jest aktem 
obywatelskim.

Warsztaty pisarskie

Sugerowane tematy 

Napisz list do ocalałego, którego poznałeś.

Napisz o swoich uczuciach w formie noty protestacyjnej lub „krzyku buntu”.

Napisz o tym, co ty – wychodząc od własnej sytuacji – chciałbyś zrobić z tym, czego się 
nauczyłeś.
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Napisz na dwóch stronach pytania dotyczące twojej wizyty w Auschwitz - wszystkiego, 
co cię martwi, czego się obawiasz, co cię niepokoi. Nie próbuj odpowiadać na te pytania.

Utrzymaj kontakt z inną młodą osobą, którą poznałeś w Auschwitz.

Warsztaty rysunkowe

Dwie sugestie

Wykorzystaj rysunek, aby wyrazić uczucia towarzyszące zwiedzającym.

Przeanalizuj prace artystyczne wykonane w Terezinie, Auschwitz czy w innych obozach. 
Rozważ, jakie funkcje mogła mieć sztuka w obozie koncentracyjnym.

Warsztaty dziennikarskie

Sugerowane tematy

Stwórz „undergroundową” gazetę dla młodych ludzi opisującą dzisiejszą sytuację i wyko-
rzystującą współczesne środki komunikacji oraz nowoczesną technologię. Co ludzie 
mogą zrobić dziś, aby powstrzymać rasizm i antysemityzm?

Warsztaty filmowe

Stwórz grupę video, naucz ich filmować, przeprowadzać wywiady i edytować materiały.

Sugerowane tematy

Przygotuj sprawozdanie bazujące na opowieściach ludzi, którzy wzięli udział w wyjeździe 
– albo w formie montowanego podróżnego bloga, albo jako cykl wywiadów na dany 
temat (np. cała klasa mogłaby opowiedzieć historię Auschwitz komuś wywodzącemu się 
z zupełnie innej kultury).

Warsztaty z wykorzystaniem technik dramowych14 

•	Seria ćwiczeń z odgrywaniem ról może zostać wykorzystana do zilustrowania 
różnych przejawów grupowych reakcji, od tworzenia stereotypów, aż do wyklu-
czenia i eksterminacji. Mogą również przedstawiać sytuacje niemożliwych 
wyborów oraz tendencji systemu dążącego do przerzucania winy na swoje ofiary. 
Celem tych gier jest uwypuklenie wyjątkowej natury Holokaustu, a także niemoż-
ności własnej identyfikacji, zarówno jako sprawca, jak i ofiara.

•	Teatr Uciśnionych

Wykorzystując tę metodę, uczniowie odgrywają sceny z codziennego życia. Tematem są 
różne formy oporu, a także różne zdarzenia, które doprowadziły do Holokaustu.

W projekcie bierze udział grupa uczniów odgrywająca prawdziwe sytuacje. Następnie 
inni uczniowie wcielają się w rolę bohaterów dramatu, aby zaprezentować różne punkty 
widzenia, inne rozwiązania i możliwości. 

14. Nauczyciele, których krępuje odgrywanie scen, mogą podjąć te same tematy, korzystając z bardziej 
tradycyjnych metod pracy z klasą. 
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3.4. Doświadczenie Auschwitz  
a czasy współczesne 
- projekty interdyscyplinarne 

Cele

Celem poniższego zestawu ćwiczeń jest przeanalizowanie różnych systemów, które 
odegrały rolę w Holokauście. W jaki sposób doszło do takiego wydarzenia? Jakie 
granice trzeba przekroczyć, aby doprowadzić do eksterminacji ludzi, a w końcu całych 
grup społecznych? Podejście analityczne ma posłużyć uniwersalizacji nauczania 
o Holokauście, biorąc pod uwagę zarówno to, co doprowadziło do tego wyjątko-
wego wydarzenia historycznego, jak i jego efekty. Celem jest analiza całego procesu, 
zaczynając od końca, czyli od rezultatów osiągniętych przez nazistów, aby po pierwsze 
zademonstrować jego funkcjonowanie, a po drugie znaleźć kluczowe pojęcia, nad 
którymi później pracować będą uczniowie.  

Ćwiczenia

Pierwsze ćwiczenie do przeprowadzenia z uczniami (15 minut):

Opisz w kilku zdaniach, czym był Holokaust. Wymień jego etapy i występujące w nim 
procesy (rasizm, stereotypy, propaganda, dehumanizacja, dyskryminacja, wykluczenie, 
izolacja, odrzucenie, przemoc, gettoizacja, koncentracja i eksterminacja). Następnie 
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spróbuj zidentyfikować czynniki, które sprawiły, że Holokaust był możliwy. Wymienione 
odpowiedzi wypisz w trzech grupach:

•	relacje pomiędzy jednostką i innymi;

•	zjawiska, które wymagają odniesienia w pierwszej osobie, tj. dotyczące „mnie“ 
lub „nas“ (jako grupy);

•	zasady współżycia z innymi ludźmi: ja, grupa i inni.

Przykład listy powstałej podczas takiego ćwiczenia:

„Ja“ i „oni“:

•	Różnice i podobieństwa pomiędzy jednostkami.

•	„Tożsamość“ jako termin zawierający dwa pozornie sprzeczne pojęcia: tożsa-
mość każdego człowieka z osobna świadczy o jego wyjątkowości, jednak 
to samo słowo używane jest, aby opisać podobieństwo – fakt bycia „identycznym“.

•	Tworzenie się kulturowej tożsamości

•	Naturalizacja kultury

•	Strach przed „innymi“ i ksenofobia

„Ja“ i „my“:

•	Grupy

•	Mniejszości i większości

•	Stereotypy

•	Efekt dynamiki grupy na czterech polach – wykluczenie (odrzucenie), integracja, 
asymilacja i bierność

•	Jak możemy działać na tych czterech polach w świetle tego, czego nauczyliśmy 
się o Holokauście?

•	Kozły ofiarne

•	Pytania o indywidualną wolność w obrębie grupy

•	Sektarianizm

„Ja“, „my“ i „oni“ – życie w społeczeństwie:

•	Demokracja i to, co ją zabezpiecza (wolność prasy, opinii itp.)

•	Reżimy totalitarne i autorytarne

•	Prawa człowieka

•	Jakich wartości chcemy bronić? Kwestia kulturalnej relatywności i wyboru

•	Jak jednostka może zmienić świat, będąc zaledwie zwykłym obywatelem czy 
nastolatkiem?

I. „Ja“ i „oni“:

Ćwiczenie dla uczniów w wieku 8-15 lat

Ustaliwszy to, co tworzy kulturową tożsamość, uczniowie – każdy po kolei – 
wymieniają jedną składową część kultury. Nauczyciel zadaje pracę domową – 
każdy z uczniów musi umieścić na dużej wizytówce lub podkoszulce ok. dzie-
sięciu informacji o własnej kulturowej tożsamości (wykorzystując np. kolaż, 
rysunek czy malarstwo).

Inne ćwiczenie ma na celu odnalezienie jak największej liczby różnic i podo-
bieństw pomiędzy różnymi uczniami.     

Łamigłówka: dlaczego nie można oskarżać kogoś o bycie „innym“?

Dwie odpowiedzi:

1. Różnice są stanem stałym, jesteś inny ode mnie, ponieważ ja jestem inny od 
ciebie, zatem nie mogę oskarżyć ciebie o bycie „innym”, ponieważ jestem w takim 
samym stopniu odpowiedzialny za tę różnicę, jak i ty.

2. Wszyscy jesteśmy wyjątkowi, więc wszyscy jesteśmy inni.

Analizować można różne składowe kultury, takie jak: ubiór, jedzenie, muzykę, 
taniec, wierzenia, nauczanie, pracę, relacje międzypokoleniowe czy seksualność 
(pamiętając o tym, że niektórzy ludzie trafiali do Auschwitz ze względu na orien-
tację seksualną), wykorzystując filmy, fotografie, relacje osobiste i prezentacje 
o młodych ludziach w dzisiejszym świecie. 

Wykorzystanie podejścia „różnic i podobieństw“ w relacji do każdego z kom-
ponentów kulturowych to środek ułatwienia pracy nad koncepcją grupy. Dzię-
ki temu pokazujemy, że zdefiniować możemy wiele typów grup w zależności od 
kryteriów, które wykorzystamy do porównania. Etykietki, jakie nadajemy, nie mają 
tak naprawdę ostatecznego znaczenia.

Celem tych ćwiczeń jest ograniczenie strachu przed „innością“ – umożliwienie 
uczniom postrzeganie „innych“ nie jako nieodwracalnie różnych od siebie, ale 
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jako złożone osobowości, z którymi wiele nas łączy, ale także wiele dzieli w zależ-
ności od punktu widzenia. 

II. „Ja“ i „my“ (grupa)

Ćwiczenie dotyczące geograficznego pochodzenia przodków uczniów, które opiera 
się na wywiadach przeprowadzonych z rodzicami i dziadkami, otwiera dyskusję 
o ludziach w innych krajach. Pojęcie „rdzenności“ można podważyć, ponieważ 
w większości przypadków kolejne fale politycznej, ekonomicznej, wojskowej czy 
środowiskowej imigracji tworzą różnorodną społeczną mieszankę. Niektórzy 
uczniowie, którzy uważają siebie za „rdzennych“, odkryją, że mieli przodków, 
którzy pochodzili z innego regionu (patrz karta dla ucznia 3.4a.).

Dwa tematy do dyskusji:

•	Jak dowiedzieć się o bogatym dziedzictwie kulturowym każdego z uczniów i jak 
się nim dzielić?

•	Sprawdzić, jak pojęcie „czystości“ było używane przez nazistów w kontek-
ście rasowym oraz jakie były tego konsekwencje.

Praktyczne ćwiczenie o różnych rodzajach relacji pomiędzy „sobą“ a „grupą“: 
wykluczenie, integracja, asymilacja i bierność.

Zakładając, że każda jednostka należy do różnych grup, spróbuj wymienić jak 
najwięcej grup, do których należy każdy uczeń.

Ryzyko ulegania skłonności do tworzenia stereotypów:

Wymień stereotypy dotyczące ludzi z innych krajów europejskich. Oczywiście, 
prezentują one fałszywe i uproszczone wizje skomplikowanych realiów narodowych.

Alternatywny temat dyskusji:

W jaki sposób grupy stają się niebezpieczne dla jednostek i społeczeństwa?

Jakie są różne formy wykluczenia w naszym społeczeństwie?

III. Życie razem: „ja“, „my“ i „oni“

Praca z fragmentami zapisów z procesów norymberskich i dokumentami, takimi jak 
Europejska Konwencja Praw Człowieka oraz Konwencja Praw Dziecka. Zadania dla 
uczniów:

1. Zidentyfikowanie cech ustroju demokratycznego i autorytarnego.

2. Odnalezienie definicji: propagandy, wolności opinii, wolności wypo-
wiedzi i wolności informacyjnej, cenzury, praw człowieka, zbrodni przeciwko ludz-
kości i ludobójstwa.

Praktyczne ćwiczenie na jeden z dwóch tematów:

1. Stwórz szkic konstytucji „republiki dziecięcej“, która zagwarantuje bezpieczeń-
stwo praw dzieci.

2. Skorzystaj z postaci Sprawiedliwych wśród Narodów Świata (nie-Żydów, którzy 
pomagali Żydom w czasie Holokaustu). Zastanów się, w jaki sposób każdy z nas 
może być aktywnym obywatelem i obrońcą praw człowieka w systemie demo-
kratycznym i systemie autorytarnym?

Podsumowanie

Lepiej działać niż reagować.

Wykorzystując wcześniejszą analizę czynników, które przyczyniły się do „ostatecz-
nego rozwiązania“ lub pozwoliły na jego realizację, zastanów się, co powinien dostrzegać 
odpowiedzialny obywatel, na co powinien uważać, o czym powinien pamiętać?

Dwie wskazówki:

•	waga interesowania się tym, co dzieje się w różnych regionach, bycie ciekawym 
wszystkiego, próba zrozumienia i znajdowania związków pomiędzy wydarze-
niami z przeszłości a sytuacją współczesną;

•	„Stwarzać różnicę” oznacza niezgodę na obojętność i zaakceptowanie swojej 
roli jako obywatela świata.
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Karta dla ucznia - 3.4a.

Przykładowy wywiad, który przeprowadza uczeń.

Twoje indywidualne  kulturowe pochodzenie

1. Z kim przeprowadzasz wywiad?

2. Jakie jest imię i nazwisko bohatera?

3. Gdzie mieszka rozmówca? Gdzie ty mieszkasz? Czy osoba ta zawsze mieszkała 
w tym regionie / w tym kraju?

4. W jakim kraju czy regionie mieszkali twoi rodzice? A twoi dziadkowie? 
Pradziadkowie? Wcześniejsze pokolenia?

5. W którym roku twoja rodzina sprowadziła się do tego regionu? Do tego kraju? 
Gdzie osiedli, kiedy przybyli?

6. Dlaczego opuścili swój region czy kraj?

7. Czym zajmowali się twoi dziadkowie? Czym pradziadkowie?

8. Czy ktoś w twojej rodzinie nadal wykonuje te zawody (rodzice, wujkowie, ciocie)?

9. W jakim języku mówią?

10. Czy ktoś z twojej rodziny mówi tym językiem? Czy ty go znasz?

11. Czy ubierają się inaczej? Co noszą?

12. W jakim domu mieszkali twoi przodkowie? Czy mieszkali w mieście, czy na wsi?

13. Jakie święta obchodzi się w twojej rodzinie?

14. Co jada się w tych dniach?

Czy chciałbyś przynieść jakiś rodzinny przepis pochodzący z twojego regionu lub kraju, 
jakiś przedmiot związany z historią twojej rodziny, lub rodzinne zdjęcie, które szczególnie 
lubisz?

3.5. Spotkanie ze świadkiem

Będzie to inne spotkanie od tego, które miało miejsce na etapie przygotowań do wizyty.

Istnieją dwa możliwe scenariusze:

A: uczniowie spotkali się już ze świadkiem przed wizytą w Auschwitz i po powrocie 
spotykają się z tą samą osobą, lub

B: uczniowie nie mieli przed wizytą żadnego spotkania ze świadkiem.

EuropeanPackForVisitingPoKorekcie.indd   192-193 25/03/2013   18:07:24



195194

Po wizyciePrzygotowanie do wizyty w Muzeum i Miejscu Pamięci Auschwitz-Birkenau               

Celem ponownego spotkania ze świadkiem jest zorganizowanie dyskusji pomiędzy 
osobami, które były w Auschwitz – jedna z nich jako więzień, druga jako członek 
grupy uczniowskiej. Wspólne dzielenie się opiniami na temat wykonanych na terenie 
byłego obozu fotografii może być sposobem na spotkanie się dwóch radykalnie różnych 
doświadczeń – deportacji oraz uczestnictwa w edukacyjnym wyjeździe. Pomoże to także 
ulokować wydarzenia w kontekście historycznym.

Młodzi ludzie mogą wyrazić to, co myślą o Auschwitz i zadać kolejne pytania o życie 
w obozie, ale także o okres po Holokauście, o jego emocje i zaangażowanie w życie 
lokalnej społeczności. 

Świadek historii także będzie miał okazję do zadania uczniom pytań o to, co zrozumieli, 
co widzieli, co pozostało w nich po wizycie oraz co mają zamiar z tym zrobić.

Zamknięcie spotkania projekcją filmu dokumentalnego „Rampa“ albo „Sonderkommando“ 
nada szerszą perspektywę relacji świadka.

W przypadku pierwszego spotkania uczniów ze świadkiem historii nauczyciel powinien 
poprosić każdego z uczniów o przygotowanie dwóch pytań (bazując na ich wizycie 
w byłym obozie). Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby były więzień miał szansę na 
nawiązanie do tego, co stało się z nim lub nią przed przyjazdem do Auschwitz. Nauczyciel 
musi zapewnić równowagę komunikacji pomiędzy dwoma stronami spotkania: świad-
kiem historii i uczniami.

Temat notowania oraz krytycznego podejścia do źródeł powinien bazować na sugestiach 
z rozdziału 1.5.

3.6. „Na ten dworzec przyjeżdżają ze 
wszystkich stron...”15

Przybyszu! Z jakiegokolwiek kraju przychodzisz, zwróć uwagę na pozostałości tego obozu. 
Zastanów się i uczyń wszystko, by twoja pielgrzymka nie była daremna, jak nie była 
daremna nasza śmierć…
Dla ciebie i twoich dzieci popioły Auschwitz stanowią ostrzeżenie. Czyń tak, by okropny 
owoc nienawiści, której ślady widziałeś tutaj, nie wydał nowego nasienia ani jutro, 
ani nigdy.

 Primo Levi, Czy to jest człowiek, Kraków 2008.

Wprowadzenie 

Lekcja stanowi próbę podsumowania wizyty w Muzeum Auschwitz. Zaproponowane 
w scenariuszu ćwiczenia odwołują się  nie tylko do wiedzy przekazanej przez przewod-
nika w czasie oprowadzania, ale również do przeżyć emocjonalnych uczniów. Ważne 
jest  bowiem, żeby uczeń po wizycie w Miejscu Pamięci nie pozostał z tą  traumatyczną 
wiedzą sam, żeby miał możliwość wyrażenia swoich przeżyć – niekiedy nawet „wyci-
szenia” swoich emocji. Ta lekcja, wykorzystująca w dużym stopniu metodę dramy, 
czyli improwizowane wchodzenie w role – daje, jak sądzimy, taką właśnie możliwość. 

15 Charlotte Delbo, Żaden z nas nie powróci, Oświecim 2002.
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Cele lekcji

Po zakończeniu lekcji uczeń powinien: 

•	umieć wykorzystać wiedzę zdobytą podczas wizyty w byłym obozie

•	poszerzyć swoją wiedzę na temat obozu zagłady Auschwitz-Birkenau

•	uświadomić sobie i próbować zrozumieć istotę tragedii Żydów w Auschwitz

•	umieć określić wyjątkowość Auschwitz w czasie Holokaustu

•	zrozumieć wyjątkowość zagłady Żydów 

•	wiedzieć, że Auschwitz to największy cmentarz żydowski

•	poznać obraz Auschwitz na podstawie wybranych fragmentów tekstów literackich

•	uświadomić sobie rolę Muzeum i Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau dla przy-
szłych pokoleń

Uwagi dla nauczyciela

•	Temat powinien zostać zrealizowany na dwóch lekcjach (90 minut). 

Metody i formy organizacyjne

•	dyskusja

•	analiza tekstów literackich

•	elementy dramy (uczeń w roli,  rzeźba, dyskusja „słoneczna”, „tunel myśli”).

Materiały edukacyjne

Fotografie dokumentów i przedmiotów muzealnych:

•	łyżeczka (karta ucznia 3.6a)

•	walizka (karta ucznia 3.6b)

•	obraz autorstwa więźnia (karta ucznia 3.6c)

•	bucik (karta ucznia 3.6d)

•	przedwojenna fotografia (karta ucznia 3.6e)

Fragmenty tekstów literackich na temat Auschwitz:

•	Imre Kertesz, Los utracony (karta ucznia3.6f)

•	Charlotte Delbo, Żaden z nas nie powróci (karta ucznia 3.6g)

•	Primo Levi, Czy to jest człowiek (karta ucznia 3.6h)

•	Elie Wiesel, Noc (karta ucznia 3.6i)

•	Tadeusz Borowski, Ludzie, którzy szli (karta ucznia 3.6j)

•	Maria Czapska, Obozy, w: Gwiazda Dawida (karta ucznia 3.6k)

•	Seweryna Szmaglewska, Dymy nad Birkenau (karta ucznia 3.6l)

•	Zofia Nałkowska, Dorośli i dzieci Oświęcimiu, w: Medaliony (karta ucznia 3.6m)

Małe kartki samoprzylepne

Okrągła kartka średniej wielkości z napisem „Muzeum Auschwitz”

Motto – fragment wypowiedzi Primo Leviego  – wyeksponowane w klasie w dowolny 
sposób; np. na ekranie za pomocą rzutnika multimedialnego

Kartki  z napisem: Nie mogę sobie wyobrazić, jak (że)………

Przebieg lekcji

Ćwiczenie 1

Podziel klasę na dwuosobowe zespoły. Jedna osoba w zespole wchodzi w rolę zwie-
dzającego muzeum w Oświęcimiu, druga – w rolę jego przyjaciela. Zadaniem osoby 
w roli zwiedzającego jest opowiedzieć przyjacielowi o tym, co zobaczyła. Wszystkie 
zespoły pracują jednocześnie. 

Następnie nauczyciel wybiera 5–6 „przyjaciół” i prosi, aby opowiedzieli o tym, 
co usłyszeli.

Przykładowa opowieść „przyjaciela”:

„Mój przyjaciel opowiedział mi o tym, że widział ruiny krematorium. Nie mógł sobie 
wyobrazić palenia tam ludzi.”
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Ćwiczenie 2

Poleć uczestnikom napisanie na kartkach samoprzylepnych jednego określenia doty-
czącego wrażeń ze zwiedzania KL Auschwitz. Potem połóż na podłodze okrągłą kartkę 
średniej wielkości z napisem „Muzeum Auschwitz”. Zbierz od uczniów kartki i ułóż 
je w tzw. słoneczko. Jego najdłuższe ramię pokaże, które określenie jest dla uczest-
ników najważniejsze.

Przykładowe określenia: wstrząsające, nieludzkie, tragiczne, niewyobrażalne itp.

Ćwiczenie 3

Każda z grup ma za zadanie wymyślić historię swojego obiektu (np. jak trafił do Auschwitz). 
Po ok. 8 minutach uczniowie prezentują swoje opowieści.

Opowieść powinna być historią jednostki zbudowaną wokół obiektu w oparciu o doświad-
czenie wizyty w Muzeum.

Podziel uczniów na pięć grup. Każdej przydziel zdjęcie przedstawiające eksponat ze 
zbiorów muzealnych (załączniki 1-5).

Grupa I – łyżeczkę do herbaty (karta ucznia 3.6a) 

Grupa II – walizkę (karta ucznia 3.6b)

Grupa III – obraz namalowany przez więźnia Auschwitz (karta ucznia 3.6c)

Grupa IV – but więźnia (karta ucznia 3.6d)

Grupa V – przedwojenną fotografię (karta ucznia 3.6e) 

Zadaniem każdej grupy jest opowiedzieć historię związaną z danym obiektem  (np. jak 
trafił do Auschwitz, co działo się z nim w obozie). Po ok. 8 minutach uczniowie prezentują 
swoje opowieści.

Narracje – indywidualne historie zbudowane przez uczniów wokół „ rekwizytów” –  
powinny być transpozycją własnego doświadczenia wizyty w Muzeum i Miejscu Pamięci.

Ćwiczenie 4

Rozdaj uczniom fragmenty utworów literackich – każdy otrzymuje jeden tekst (karty 
ucznia od 3.6f do 3.6m). Uczniowie wybierają jedno zdanie o Auschwitz, które według 
nich jest najważniejsze. Następnie odczytują je na głos.

Jeżeli w klasie jest np. 35 osób, czwórka lub piątka uczniów otrzyma ten sam tekst.

Ćwiczenie 5

Rozdaj uczniom kartki, na których jest napisany początek zdania:

Nie potrafię sobie wyobrazić, jak (że)……………………............

Poproś każdego z nich o dokończenie zdania. Wybrani uczniowie odczytują pełne, 
dokończone zdania. Ćwiczenie kończy się krótką dyskusją.

Ćwiczenie 6

Wybierz pięciu uczniów, którzy będą „rzeźbiarzami“. Reszta uczniów będzie materiałem 
dla rzeźbiarzy. Ich zadaniem będzie stworzenie dużej rzeźby upamiętniającej ofiary 
Auschwitz. 

Wybierz pięciu uczniów – „rzeźbiarzy”. Pozostali niech staną się dla nich „materiałem”, 
„tworzywem”, z którego „artyści” stworzą zbiorową rzeźbę upamiętniającą ofiary 
Auschwitz. Poproś uczniów, aby porównali swoją pracę z istniejącym pomnikiem 
w Birkenau.

To ćwiczenie należy traktować fakultatywnie i realizować wyłącznie z grupą dojrzałą 
emocjonalnie. 

Ćwiczenie 7

Poproś uczniów o ustawienie się w dwóch szeregach naprzeciw siebie. Jeden uczeń 
niech wejdzie w rolę byłego więźnia obozu. Z szeregów zostaje utworzony „tunel myśli”, 
przez który ma przejść wybrany uczeń. Nauczyciel przechodząc na zewnątrz, kładzie 
dłoń na ramieniu wybranych osób tworzących „tunel”. „Dotknięty” uczeń ma powiedzieć 
coś „więźniowi” np. „współczuję ci”, „nie potrafię wyobrazić sobie twojego cierpienia“ 
itp.

Celem tego ćwiczenia jest z jednej strony próba wejścia w rolę osoby, która przeżyła 
Auschwitz, a z drugiej wyobrażenia sobie spotkania z taką osobą. Konieczne jest podsu-
mowanie i omówienie ćwiczenia. Uczniowi, który wcielił się w rolę więźnia, należy zadać 
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pytanie, jak się czuł w tej sytuacji, a pozostałym, czy łatwo im było powiedzieć „coś” 
więźniowi.

Ćwiczenie 8

Podsumowanie: zaproponuj krótką dyskusję na temat:

•	Czym powinien być Auschwitz dla przyszłych pokoleń? 

•	Odwołaj się do motta lekcji.

Praca domowa

Napisz reportaż z wizyty w Muzeum i Miejscu Pamięci Auschwitz-Birkenau.

Karta ucznia 3.6a. Łyżeczka

Karta ucznia 3.6b. Walizka
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Karta ucznia 3.6c. Rysunek autorstwa więźnia

Karta ucznia 3.6d. Bucik

Karta ucznia 3.6e. Przedwojenna fotografia
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Karta ucznia 3.6f

[…] Tam naprzeciwko palą się w tej chwili nasi współtowarzysze z pociągu, wszyscy ci, 
którzy wprosili się na samochód, dalej ci, którzy ze względu na wiek lub inne przyczyny 
okazali się według lekarza nieprzydatni do pracy, oraz dzieciaki, a wraz z nimi obecne lub 
przyszłe matki, po których już to widać. Ze stacji oni też pojechali do kąpieli. Im też powie-
dziano o wieszakach, o numerach, o tym, jak się mają zachowywać w łaźni, tak jak nam. 
Tam również byli fryzjerzy, jak mówiono, i też dostali mydło do rąk. Potem weszli do łaźni, 
gdzie są takie same rury i prysznice: tyle że puszczają z nich na ludzi nie wodę, lecz gaz. 
Wszystko to dotarło do mojej świadomości niejednocześnie, raczej po trosze, wciąż 
uzupełniając się o nowe szczegóły, przecząc jednym, potwierdzając inne. Tymczasem, 
jak słyszałem, są dla nich aż do końca bardzo uprzejmi, otacza ich troska i serdeczność, 
dzieci bawią się piłką, śpiewają, a to miejsce, gdzie się ich dusi, jest bardzo ładne, poło-
żone wśród trawników, drzew i klombów: już choćby dlatego to wszystko robiło na mnie 
wrażenie jakiegoś żartu, sztubackiego psikusa. Przyczyniła się jeszcze do tego wrażenia 
myśl, jak sprytnie na przykład udało się im mnie przebrać, wystarczył pomysł z wiesza-
kiem i numerem, albo jak tych, którzy mieli jeszcze jakąś własność, straszyli rentgenem, 
co w końcu zostało pustym słowem. […]

Imre Kertesz,  Los utracony, Warszawa 2002.

Karta ucznia 3.6g

[…] Ludzie przyjeżdżają, szukają spojrzeniem w tłumie tych, którzy na nich czekają. 
Całują się i mówią, że są zmęczeni podróżą.

Ludzie odjeżdżają. Żegnają się z tymi, którzy zostają i całują dzieci.

Jest ulica dla ludzi przyjeżdżających i ulica dla odjeżdżających.

Jest kawiarnia o nazwie „Przyjazd” i kawiarnia o nazwie „Odjazd”.

Ludzie przyjeżdżają i odjeżdżają.

Ale jest dworzec, gdzie przyjeżdżający są właśnie odjeżdżającymi,

Dworzec, gdzie przyjeżdżający nigdy nie dojechali, gdzie odjeżdżający nigdy nie 
powrócili, to największy dworzec na świecie.

Na ten dworzec przyjeżdżają ze wszystkich stron.

Przyjeżdżają po wielu dniach i wielu nocach,

jadąc przez wiele krajów,

przyjeżdżają z dziećmi, nawet malutkimi, które nie powinny podróżować.

Wzięli ze sobą dzieci, bo wyjeżdżając nie mogli ich zostawić.

Ci, co mieli złoto, zabrali je, myśląc, że może się przyda.

Wszyscy ze sobą wzięli, co mieli najdroższe, wyjeżdżając daleko.

Wzięli przede wszystkim swoje życie.

I przyjeżdżając, wydawało im się, że przyjechali do piekła,

możliwe. Tymczasem nie wierzyli w to.

Nie wiedzieli, że pociąg zawiózł ich do piekła, ale skoro tam przybyli, to się 
do tego przygotowują i są gotowi stawić mu czoło

z dziećmi, kobietami, starymi rodzicami, z pamiątkami i dokumentami rodzinnymi.

Nie wiedzą, że na ten dworzec się nie przyjeżdża.

Czekają na najgorsze – nie oczekują niewyobrażalnego.

Krzyczą do nich, by ustawiali się w piątki, mężczyźni z jednej strony, kobiety 
i dzieci z drugiej, w języku, którego nie rozumieją. 

Rozumieją uderzenie kija i ustawiają się w piątki, bo mogą się spodziewać wszystkiego.

Matki tulą dzieci do siebie – trzęsły się o nie, że im się je odbierze – bo dzieci są głodne 
i spragnione, i wymęczone bezsennością podróży przez tyle krajów.

Wreszcie dojechali, będą mogły się nimi zająć.

I kiedy krzyczy się do nich, by zostawili na rampie paczki, pierzyny i pamiątki, 
zostawiają je, bo są przygotowani na wszystko i nie chcą się niczemu dziwić. Mówią 
„zobaczymy”, tyle już widzieli i są zmęczeni podróżą.
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Dworzec nie jest dworcem. Tu szyny się kończą. Rozglądają się, są przygnę-
bieni widokiem.

Rankiem mgła zakrywa widok błotnistego terenu.

Nocą reflektory oświetlają druty kolczaste na biało z ostrością ciał astralnych. Myślą, 
że właśnie tam się ich prowadzi i są przerażeni.

Nocą oczekują dnia, dzieci ciążą w ramionach matek. Czekają i zadają sobie pytania.

Nie czekają dnia. Kolumny natychmiast ruszają. Wpierw kobiety i dzieci, są najbardziej 
zmęczone. Potem mężczyźni. Są również zmęczeni, ale czują ulgę, że ich żonom 
i dzieciom daje się pierwszeństwo.

Bo daje się pierwszeństwo kobietom i dzieciom.

Zimą chłód ich przenika. Szczególnie tych, co przyjechali z Krety, śnieg jest dla nich 
nowością.

Latem słońce oślepia, gdy wychodzą z ciemnych, zaryglowanych przed odjazdem 
wagonów.

Przed odjazdem z Francji, Ukrainy, Albanii, Belgii, Słowacji, Włoch, Węgier, Peloponezu, 
Holandii, Macedonii, Austrii, Hercegowiny, z brzegów Morza Śródziemnego, 
z brzegów Wisły.

Chcieliby wiedzieć, gdzie się znajdują. Nie wiedzą, że tutaj jest centrum Europy. Szukają 
wzrokiem nazwy dworca. Nie ma nazwy.

Dla nich ten dworzec nigdy nie będzie miał nazwy. […] 

Charlotte Delbo, Żaden z nas nie powróci, Oświęcim 2002.

Karta ucznia 3.6h

 [...] W ubiegłym miesiącu jedno z krematoriów w Brzezince wyleciało w powietrze. Nikt 
z nas nie wie (i może nigdy się nie dowie), w jaki konkretnie sposób dokonano tego: 
mówi się o Sonderkommando, o komando specjalnym, przydzielonym do komór gazo-
wych i pieców, które to komando periodycznie jest likwidowane i starannie oddzielone 
od reszty obozu. Faktem jest, że w Brzezince kilkuset ludzi, równie bezbronnych 
i umęczonych niewolników jak my, znalazło w sobie siłę do działania, by zrealizować 
swą nienawiść.

Człowiek, który zginie teraz na naszych oczach, brał w jakiś sposób udział w rewolcie. 
Mówią, że utrzymywał stosunki z buntownikami z Brzezinki, że przynosił broń 
do naszego obozu, że przygotowywał równoczesne powstania i u nas. Umrze dzisiaj 
wobec nas wszystkich, a Niemcy nawet nie rozumieją, że ta samotna śmierć, śmierć, 
jaką mu zgotowali, okryje go sławą, a nie hańbą.

Po skończonym przemówieniu Niemca, którego nikt nie był w stanie zrozumieć, odezwał 
się znowu pierwszy chrapliwy głos: - Habt ihr verstanden? – Zrozumieliście?

Kto odpowiedział: Jawohl? Wszyscy i nikt; zdawało się, że nasza przeklęta rezygnacja 
ucieleśniła się bez naszego udziału, że wypowiedziała się kolektywnie gdzieś ponad 
naszymi głowami. Lecz wszyscy usłyszeli krzyk umierającego; przekroczył on zastarzałe 
bariery apatii i uległości, ugodził żywą ludzką istotę wewnątrz każdego z nas:

- Kamaraden, ich bin der Letzte! –Towarzysze, ja jestem ostatni!

Pragnąłbym móc zanotować, że po tych słowach w naszym nikczemnym stadzie 
odezwał się jakiś głos, jakiś szmer, jakiś znak uznania. Ale nic takiego nie nastąpiło. 
Staliśmy nadal nędzni i zgarbieni, z pochylonymi głowami, które odkryliśmy dopiero na 
znak Niemca. Spust otworzył się, ciało zakołysało się straszliwie, orkiestra znów zaczęła 
grać, a my na nowo uformowani w kolumnę przedefilowaliśmy przed ostatnimi jeszcze 
drgawkami umierającego.

Stojąc u stóp szubienicy, esesmani patrzą na nasz pochód obojętnym wzrokiem; ich 
dzieło dokonane, i dobrze dokonane.[...] 

Primo Levi, Czy to jest człowiek, Kraków 2008.
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Karta ucznia 3.6i

[…] Nie wiedzieliśmy, który kierunek jest dobry, w lewo czy w prawo; która droga 
prowadzi do miejsca kaźni, a która do krematorium. Mimo to byłem szczęśliwy: byliśmy 
razem. Kolumna kroczyła z wolna do przodu.

Podszedł do nas kolejny więzień:

- I co zadowoleni?

- Tak – odpowiedział ktoś.

- Biedacy, idziecie do krematorium.

Wyglądało na to, że mówił prawdę. Z pobliskiego dołu wzbijały się w górę potężne 
płomienie. Coś w nim palono. Do jamy z ziemi podjechała ciężarówka, z której wyrzu-
cono ładunek: małe dzieci. Niemowlęta! Widziałem to na własne oczy… Płonące dzieci! 
(czy można się dziwić, że do dziś spędza mi to sen z powiek?)

Oto co nas czeka. Kawałek dalej będzie inny większy dół, tym razem dla dorosłych.

Aż musiałem się uszczypnąć. Czy aby na pewno żyję? Czy nie śnię? Nie byłem w stanie 
w to uwierzyć. Jak to możliwie, że palą ludzi, dzieci, a świat milczy? Nie, to nie może 
być prawda. To jakiś zły sen… Zaraz się obudzę, zerwę z bijącym sercem na równe 
nogi i stwierdzę, że jestem w swoim dziecięcym pokoju pośród książek… [...]

Elie Wiesel, Noc, Oświecim 2006.

Karta ucznia 3.6j

[…]

- Z dachów doskonale widać było palące się stosy i pracujące krematoria. Tłum wchodził 
do środka, rozbierał się, a potem esesmani zamykali szybko okna, szczelnie dokręcając 
śruby. Po paru minutach, które nie wystarczały nawet na porządne zasmarowanie kawałka 
papy, otwierali okna i drzwi z bloku i wywietrzali. Przychodziło Sonderkommando i wywle-
kało trupy na stos. I tak od rana do wieczora – od nowa każdego dnia.

Czasami po zagazowaniu takiego transportu przyjeżdżały spóźnione auta z chorymi i pielę-
gniarkami. Nie opłacało się ich gazować. Rozbierano do naga i albo Oberscharführer Moll 
strzelał z floweru, albo spychał żywcem do płonącego rowu.

Kiedyś samochodem przyjechała młoda kobieta, która nie chciała odejść od matki. 
Rozebrano je obie w komorze, matka poszła przodem. Człowiek, który miał prowadzić 
córkę, zatrzymał się, uderzony cudowną pięknością jej ciała, i w podziwie podrapał się 
po głowie. Kobieta na ten ludzki, prostaczy gest odprężyła się. Zaczerwieniwszy się, 
chwyciła go za rękę:

- Powiedz, co oni ze mną zrobią?

- Bądź odważna – odrzekł człowiek, nie wyswabadzając ręki.

- Jestem odważna! Widzisz, nie wstydzę się ciebie! Powiedz!

- Pamiętaj, bądź odważna, chodź. Będę cię prowadził. Nie patrz tylko.

Ujął ją za rękę i powiódł, drugą ręką zasłaniając jej oczy. Trzask i woń palącego się 
tłuszczu i ciepło bijące z dołu przeraziły ją. Szarpnęła się. Ale on delikatnie pochylił 
jej głowę, odsłaniając kark. W tej chwili Oberscharführer strzelił, prawie nie celując. 
Człowiek pchnął kobietę do płonącego rowu i gdy padała, usłyszał jej okropny, urywany 
krzyk. [...]  

 Tadeusz Borowski, Ludzie, którzy szli, w: Wybór opowiadań, Warszawa 1994
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Karta ucznia 3.6k

[…] Nazajutrz wyprowadzono nas na Aussenkommando do pracy pod gołym niebem. 
Były to roboty ziemne: plantowanie gruntu, noszenie trag z kamieniami itp. Nosiłki zała-
dowane kamieniami na pewno ważyły więcej od tych czterech dziewcząt, które je nosiły. 
Załamywałyśmy się pod ich ciężarem, a kto nie mógł podołać, ten dostawał okrutne bicie. 
Były dnie, gdy zabijano dziewczęta przy pracy i wynosiłyśmy je, aby na apelu rachunek 
się zgadzał. A po apelu zabierano trupy.

Naszą blokową była Słowaczka, Eta Lache. Był to potwór. Znęcała się nad nami nie mniej 
niż Niemcy. Starała się im przypodobać w ten sposób. Biła. Karała. Kradła nasz chleb. 
W Oświęcimiu (wówczas) chleb dzielono na cztery części. Blokowa wyjmowała więc 
z niego tzw. ośródkę i dopiero później dzieliła go na cztery porcje… Chleb był pieniądzem 
i dzięki temu ona mogła urządzić sobie wygodne życie. [...]

Maria Czapska, Obozy, w: Gwiazda Dawida, Londyn 1975.

Karta ucznia 3.6l

 […] Jak opowiadają elektrycy, często przekraczający te progi służbowo, przed-
sionek krematoryjny jest czystą salą, w której jak w kabinie okrętowej nie ma 
przedmiotów ruchomych. Wszystko jest mocno przytwierdzone. Pod ścianami stoją 
metalowe ławeczki jak w poczekalniach lekarskich. Wielkich rozmiarów czerwona 
strzałka umieszczona u wejścia do długiego korytarza ma pod sobą napis w kilku – 
sześciu, zdaje się – językach: „Do kąpieli i dezynfekcji odzieży”. W tym samym przed-
sionku ludzie rozbierają się, składając porządnie swoje rzeczy, do których mają nadzieję 
wrócić za chwilę, następnie, wziąwszy ręczniki i mydło z rąk Żydów zatrudnionych 
tu jako Sonderkommando, uspokojeni otrzymanymi przedmiotami, idą długim korytarzem 
wiodącym „do kąpieli i dezynfekcji odzieży”. Wchodzą do olbrzymiej Sali, w której nie 
ma nic prócz zamkniętych w tej chwili otworów przypominających wentylatory. Lampy 
elektryczne wmontowane płasko w sufit. Gdy drzwi za ostatnim z tej grupy zamykają się, 
z górnych otworów sypią się niebieskie grudki. To jest gaz – CYKLON.

Nie, to nie takie proste umrzeć w gazie, ta śmierć nie następuje szybko. Jest rzeczą 
ogólnie wiadomą, że ze względu na wielką liczbę ludzi, których Niemcy zamierzają zabić 
gazem, a może z innych jakichś przyczyn, robi się oszczędności na gazowaniu. Duża 
dawka blaugazu (cyklonu) zabijałaby natychmiast, lecz ta, jaką dają, pozwala konać 
powoli. […]

Seweryna Szmaglewska, Dymy nad Birkenau, Warszawa 1984.
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Karta ucznia 3.6m

[…]  Dzieci w Oświęcimiu wiedziały, że mają umrzeć. Do uduszenia 
w gazie wybierano mniejsze, nie nadające się jeszcze do pracy. Selekcji dokony-
wano w ten sposób, że dzieci przechodziły kolejno pod prętem zawieszonym na wyso-
kości jednego metra i dwudziestu centymetrów. Świadome powagi chwili, te mniejsze, 
zbliżając się do pręta, prostowały się, stąpały wyprężone na palcach, by zaczepić 
głową o pręt i uzyskać życie. Około 600 dzieci, przeznaczonych na uduszenie, trzy-
mano w zamknięciu, nie mając jeszcze kompletu potrzebnego do wypełnienia komory. 
Też wiedziały, o co chodzi. Rozbiegały się po obozie i chowały, jednak esesmani zapę-
dzali je z powrotem do bloku. Słychać było z daleka, jak płakały i wołały o ratunek.  
- My nie chcemy do gazu! My chcemy żyć! Do jednego z doktorów zastukano nocą 
w okno jego lekarskiego pokoiku. Gdy otworzył, weszło dwóch chłopców zupełnie nagich, 
skostniałych na mrozie. Jeden miał dwanaście, drugi czternaście lat. Udało im się zbiec z samo-
chodu w chwili, gdy podjeżdżał do komory gazowej. Lekarz ukrył chłopców u siebie, żywił ich, 
zdobył dla nich ubranie. Na zaufanym człowieku przy krematorium wymógł, że ten pokwitował 
odbiór dwóch trupów więcej, niż otrzymał. Narażając się każdej chwili na zgubę, przechował 
u siebie chłopców do czasu, gdy mogli znów ukazać się w obozie, nie wzbudzając podejrzenia. 
Doktor Epstein, profesor z Pragi, przechodząc ulicą między blokami oświęcim-
skiego obozu w pogodny poranek letni, zobaczył dwoje małych dzieci jeszcze żywych. 
Siedziały w piasku drogi i przesuwały po nim jakieś patyczki. Zatrzymał się przy nich 
i zapytał:

- Co tu robicie, dzieci? 

I otrzymał odpowiedź:

- My się bawimy w palenie Żydów. 

Zofia Nałkowska, Dorośli i dzieci w Oświęcimiu, w: Medaliony, Wrocław 2007.

3.7. Jak wykorzystać wiedzę zdobytą 
podczas wizyty 
- zajęcia warsztatowe

Tematy do realizacji: radzenie sobie z emocjami po wizycie, współczesne niebezpie-
czeństwo wykluczenia oraz analiza koncepcji i mechanizmów, które doprowadziły 
do Holokaustu.

Poświęcenie czasu zaraz po powrocie klasy z Auschwitz na przemyślenie 
samego wyjazdu oraz zastanowienie się nad współczesnymi kwestiami związa-
nymi z wydarzeniami z historii.

Sugestie metodyczne:

Scenariusz 1:

Praca domowa i godzina w klasie

Scenariusz 2:

Praca domowa i dwie godziny w klasie

Scenariusz 3:

Praca domowa i cztery godziny w klasie

W każdym wypadku najważniejsze są trzy następujące aspekty:

•	umiejętność okazywania reakcji (wymiar emocjonalny);

•	umiejętność przekazania zdobytych informacji (wymiar kognitywny);

•	umiejętność dostrzegania konsekwencji wizyty w wymiarach humanistycznym 
i demokratycznym (co to wszystko ma wspólnego ze mną? kwestia przekazy-
wania informacji).
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Scenariusz 1 (dla całej klasy)

Temat ćwiczenia: radzenie sobie z emocjami i utrwalenie wiedzy

Uczniowie w tym momencie odpowiedzieli już na trzy pytania zadane im przed 
wyjściem z autokaru jadącego z Muzeum Auschwitz do hotelu lub do domu. Uczniowie 
powinni pracować w parach i zastanawiać się nad następującymi pytaniami:

•	W jaki sposób reagowali na miejscu pamięci?

•	Najważniejsze rzeczy, których nauczyli się podczas wizyty w Auschwitz.

•	Dlaczego nauczyciele zabrali ich do Auschwitz? Czy chcieliby, aby ich własne 
dzieci odwiedziły to miejsce?

Następnie powinni przynieść do klasy kartki, na których zapisali pojedyncze zdanie lub 
słowo opisujące ich reakcję, jeżeli chodzi o uczucia, wrażenia i emocje: strach, niepokój, 
złość, nuda, pragnienie ucieczki, nostalgia, żal, że uczestniczyli w wyjeździe itd. Należy 
ich uprzedzić, że nie ma tutaj dobrych i złych odpowiedzi oraz że brak wrażeń, emocji czy 
uczuć, które można zapisać, jest także akceptowalne.

Kartki na początku zajęć powinny zostać umieszczone na ścianie. Uczniowie 
najpierw wynotują na nich najważniejsze rzeczy, których się nauczyli lub dowiedzieli. 
Później innym kolorem zapisują to, co Auschwitz ma wspólnego z nimi.

Odpowiedzi na pytania powinny umożliwić dyskusję.

Scenariusz 2

Temat ćwiczenia: niebezpieczeństwo wykluczenia we współczesnym, zaawanso-
wanym technologicznie społeczeństwie

Wyobraź sobie Auschwitz dzisiaj, kiedy naród lub inna grupa może wykorzystać na 
przemysłową skalę pełne spektrum możliwości nowoczesnej technologii. W jaki sposób 
ludzie powinni reagować i opierać się temu we własnym zakresie? 

Temat ten można podejmować, korzystając ze sztuk plastycznych: rysunku i malarstwa, 
poprzez dramę lub warsztaty literackie, których efektem powinien być reportaż, nowela 
lub powieść kryminalna.

Cel wychowawczy: umożliwić uczniom zrozumienie, że niebezpieczeństwo to nadal 
istnieje oraz że jeżeli w przeszłości takie wydarzenie było technicznie możliwe, to jest 

ono także możliwe współcześnie. Uczniowie powinni wykorzystać swoje krytyczne 
umysły, a także zrozumieć, że każdy najmniejszy aspekt codziennego życia ma swoje 
konsekwencje.

Scenariusz 3

Temat ćwiczenia: analiza koncepcji i mechanizmów, które doprowadziły 
do Holokaustu

W jednym ze swoich filmów Woody Allen powiedział: „To, co zaskoczyło mnie, 
jeśli chodzi o Holokaust, to nie to, że się wydarzył, ale że nie wydarzał się częściej“.

Przeanalizuj mechanizmy, które umożliwiły stworzenie Auschwitz.

Wyobraź sobie, jakie mechanizmy ochronne można wprowadzić na każdym etapie po to, 
aby zapobiec przejściu do następnego etapu, a w końcu zapobiec procesowi ekstermi-
nacji. Nauczyciele mogą wykorzystać ćwiczenia z rozdziału 3.4.

Cel poznawczy: umożliwienie uczniom stanięcia z boku i spojrzenia na historyczne 
wydarzenia po to, aby przeanalizować funkcjonujące tam mechanizmy, oraz odkrycie 
uniwersalnego, ludzkiego znaczenia Auschwitz.
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3.8. Los indywidualnych ofiar 
Auschwitz w dokumentach, 
relacjach i fotografiach

Wprowadzenie

Celem tej lekcji jest podsumowanie wizyty w Miejscu Pamięci. Przeznaczona jest ona 
dla uczniów szkół ponadpodstawowych i powinna być przeprowadzona po odwie-
dzeniu Muzeum.

Zaraz po wizycie uczniowie są zawsze głęboko poruszeni. Pobyt w autentycznym 
miejscu pamięci, zwłaszcza w Auschwitz, wywołuje w nich głębokie uczucie 
smutku i przygnębienia. Są przerażeni nie tylko tym, co widzieli na terenie byłego obozu, 
ale także ogromem dokonanej tam zbrodni oraz przytłaczającą liczbą ofiar. Nastolatkom 
jest niezmiernie trudno wyobrazić sobie los pojedynczego człowieka i pojąć, co ozna-
czało bycie więźniem w obozie Auschwitz. Lekcja podsumowująca powinna im pomóc 
to zrozumieć.

W lekcji wykorzystane są elementy dramy, metody nauczania zakładającej ścisły 
związek pomiędzy poznaniem a działaniem. Łączenie treści kształcenia z przeżyciem 
i doświadczeniem rozwija w uczniach nowe umiejętności, przede wszystkim dotyczące 
zdolności oceny sytuacji. Najnowsze rozwiązania z dziedziny dydaktyki podkreślają 
znaczenie doświadczenia w procesie edukacyjnym. Wiele uwagi zwraca się na rolę 
emocji w kształtowaniu postaw i przekonań. 

Naszym zamiarem jest, by młodzi ludzie śledząc losy więźniów Auschwitz, 
mogli w pełni zrozumieć ich obozowe doświadczenia. Obudzi to w nich empatię 
oraz siłę potrzebną do dzielenia odczuć i emocji z ocalonymi. Chcemy również wzbudzić 
u uczniów współczucie wobec prześladowanych, a tym samym zwrócić ich uwagę na 
oznaki przemocy i prześladowania w ich własnym życiu.
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Uczniowie, analizując obozowe dokumenty, materiały pochodzące z Muzeum oraz relacje 
byłych więźniów, mogą wcielić się w rolę jednostek i przedstawić ich losy obozowe. Będą 
się uczyć poprzez doświadczenie. Chcemy, aby okazali umiejętność odczuwania empatii, 
innymi słowy, aby potrafili postawić się na miejscu innego człowieka i zidentyfikować się 
z nim na poziomie emocji. 

Należy jednak pamiętać, że nie wszyscy będą chcieli lub nie będą w stanie pracować 
technikami dramowymi. Nie wolno ich do niczego zmuszać. Nauczyciel zawsze powinien 
dać do wyboru inną, bardziej neutralną i mniej osobistą metodę opowiadania o losach 
więźniów. To od ucznia zależy, w jaki sposób będzie chciał pracować.

Cele lekcji:

Poznawczy

•	Poznanie losu wybranych więźniów Auschwitz w oparciu o dokumenty, materiały 
muzealne oraz relacje byłych więźniów

Kształcący

•	Kształtowanie umiejętności interpretacji tekstów historycznych (mate-
riałów źródłowych i opracowań)

•	Rozwijanie wyobraźni, myślenia historycznego i zdolności doświadczania 
poprzez wcielanie się w rolę

Wychowawczy

•	Rozbudzenie wrażliwości na krzywdę oraz zdolności odczuwania empatii

•	Rozwijanie umiejętności pracy w zespole

Metody i formy organizacyjne:

•	Drama: wykorzystana praktycznie – wcielanie się w rolę

•	Praca w grupie

•	Praca z tekstami historycznymi

Materiały edukacyjne:

•	Sylwetki Polaków, którzy zginęli w obozie Auschwitz

•	Fotografie powstałe podczas rejestracji w obozie więźniów żydowskich, wybra-
nych podczas selekcji jako zdolnych do pracy

•	Akty zgonu sporządzone przez lekarzy SS

•	Dokumenty Polskiego Czerwonego Krzyża

Źródła internetowe: 

•	www.auschwitz.org – fragmenty z „Kalendarium wydarzeń w KL Auschwitz”

•	www.google.com/culturalinstitute/exhibit/tragiczna-miłość-w-auschwitz

Długość lekcji: 90 minut

Przebieg lekcji:

Ćwiczenie I

A. Uczniowie słuchają, nauczyciel mówi:

Odwiedziliśmy Muzeum i Miejsce Pamięci Auschwitz. Widzieliśmy, w jaki sposób 
funkcjonowała fabryka śmierci. Widzieliśmy setki zdjęć, rzeczy osobistych oraz włosy 
zamordowanych. Jednakże ciężko nam pojąć, jaki naprawdę był los jednostki: więźnia, 
ofiary masowej zbrodni. Giną w bezmiarze tej zbrodni. Kim byli? Skąd pochodzili? O czym 
myśleli i co czuli? Jakie było ich obozowe doświadczenie? Dziś spróbujemy odpowiedzieć 
na te pytania, czytając dokumenty i opracowania historyczne. Dzięki temu będziemy 
mogli przedstawić ich obozowe losy.

Usłyszycie teraz poruszającą i tragiczną historię miłości, jaka zdarzyła się w Auschwitz. 
Wasi koledzy, którzy już zapoznali się z dokumentami i materiałami historycznymi, 
opowiedzą wam o Edku Galińskim i Mali Zimetbaum.

B. Trójka uczniów prezentuje historię Edka Galińskiego i Mali Zimetbaum. Dwoje z nich 
mówi role, trzecia osoba prezentuje fotografie i dokumenty.

Pierwsza uczennica wstaje i mówi:

Nazywam się Mala Zimetbaum. Jestem Żydówką. Urodziłam się 26 stycznia 1918 
roku w Brzesku, skąd wkrótce moja rodzina wyjechała do Belgii. Po wybuchu II wojny 
światowej zostałam zatrzymana i deportowana, ponieważ jestem Żydówką. 17 wrze-
śnia 1942 roku przywieziono mnie do Birkenau. Cały transport został poddany selekcji, 
większość skierowano na śmierć w komorach gazowych. Mnie jednak skiero-
wano do obozu i oznaczono numerem 19880. Ponieważ mówiłam kilkoma językami, 
zostałam zatrudniona w obozie kobiecym jako goniec i tłumaczka. Dzięki temu mogłam 
dość swobodnie poruszać się po terenie obozu kobiecego. Po kilku miesiącach 
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poznałam Edka Galińskiego, który pracował w komandzie instalatorów. Pokochaliśmy 
się. Postanowiliśmy razem uciec z obozu. Edek przygotował plan ucieczki. 24 czerwca 
1944 roku wyszliśmy z obozu – Edek, ubrany w esesmański mundur i posiadający skra-
dzione przepustki SS, a ja w roboczym ubraniu więźniarskim, przeszliśmy swobodnie 
przez bramę. Udało nam się uciec. Chcieliśmy dotrzeć na Słowację. 6 lipca, w Beskidzie 
Żywieckim, wpadłam na niemiecki patrol. Edek, mimo że mógł uciekać, dał się złapać 
razem ze mną. Przywieziono nas do Auschwitz i osadzono w celach Bloku Śmierci. 
Przesłuchania trwały bardzo długo. Wiedziałam, że czeka mnie śmierć. 

Drugi uczeń wstaje i mówi:

Nazywam się Edward Galiński. Jestem Polakiem i mam 21 lat. Urodziłem się 
5 października 1923 roku w Jarosławiu, w Polsce. W lutym 1940 roku, będąc 
uczniem jarosławskiego gimnazjum, zostałem aresztowany w ramach „Akcji AB“ 
skierowanej przeciwko polskiej inteligencji. Z więzienia gestapo zostałem wysłany 
do obozu Auschwitz jako więzień polityczny. Otrzymałem numer 531. Przetrwałem 
w tym piekle dzięki pomocy współwięźniów z Jarosławia, a niekiedy szczęśli-
wemu zbiegowi okoliczności. Pracując w komandzie instalatorów poznałem Malę. Miała 
niebieski oczy i śliczny, dziewczęcy uśmiech. Pokochałem ją. Spotykaliśmy się pota-
jemnie, narażając się na wielkie niebezpieczeństwo. Już dawno planowałem ucieczkę 
z obozu w mundurze esesmana. Postanowiłem uciec z Malą. Doskonale wiedziałem, że 
młoda Żydówka w każdej chwili może trafić do komory gazowej. Uciekliśmy 24 czerwca 
1944 roku. Kilka dni później, w Beskidzie Żywieckim, wpadliśmy na niemiecki patrol. 
Nie uciekłem. Chciałem być z Malą do końca. Podczas przesłuchań nie zdradziłem, 
kto pomógł nam w ucieczce. Na ścianie celi w Bloku Śmierci napisałem: „Edward 
Galiński nr 531, Mala Zimetbaum nr 19880”.

Trzeci uczeń przypina fotografie Mali i Edka na tablicy i mówi:

Mala Zimetbaum została skaza na śmierć przez powieszenie. Nie chciała umrzeć w ten 
sposób. Podczas odczytywania wyroku podcięła sobie żyły. Wściekli esesmani skato-
wali ją na oczach całego obozu kobiecego. Najprawdopodobniej zmarła, kiedy przewo-
żono ją do krematorium. Edek Galiński także został skazany na śmierć przez powieszenie. 
W ostatniej chwili zdążył krzyknąć: „Niech żyje Polsk...”

Edward Galiński
ur. 5 października 1923 r. w Jarosławiu (Polska)
Mieszkał w Jarosławiu
Wyznanie – rzymskokatolickie
Uczeń liceum
Wysłany do obozu Auschwitz pierwszym transportem polskich więźniów, 14 czerwca 
1940 r.
Numer obozowy – 531
Uciekł z obozu Birkenau z Malą Zimetbaum 24 czerwca 1944 r.
Złapany i powtórnie osadzony w obozie 6 lipca 1944 r.
Powieszony publicznie w Birkenau 15 września 1944 r.

Mala Zimetbaum
ur. 26 stycznia 1918 r. w Brzesku (Polska)
Mieszkała w Belgii
Wyznanie – judaizm
Deportowana do Auschwitz 17 września 1942 r.
Numer obozowy – 19880
Uciekła z Birkenau z Edkiem Galińskim 24 czerwca 1944 r.
Złapana i powtórnie osadzona w obozie 6 lipca 1944 r.
Jej publiczna egzekucja odbyła się 15 września 1944 r.
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Karta ucznia 3.8a

14 VI 1940 r. (piątek)

Do Paryża wkroczyły wojska niemieckie. Okupowaną Polskę przystrojono z tej 
okazji flagami i swastykami. Przystrojony dworzec kolejowy w Krakowie zobaczyli polscy 
więźniowie przewożeni z Tarnowa do KL Auschwitz. Z donośnych megafonów dowie-
dzieli się o zajęciu Paryża. Ogarnęło ich wielkie przygnębienie. 

Przywieziono z więzienia w Tarnowie do KL Auschwitz pierwszy transport więź-
niów politycznych Polaków liczący 728 mężczyzn skierowanych tu przez dowódcę 
Sipo u. SD w Krakowie. Więźniów oznaczono kolejnymi numerami od 31 do 758. 
Następnie umieszczono ich na okres kwarantanny w sąsiedztwie przyszłego obozu, 
w budynku dawnego Polskiego Monopolu Tytoniowego, położonym przy bocznicy kole-
jowej i odgrodzonym drutem kolczastym od pozostałych zabudowań. W transporcie tym 
było wielu młodych, zdrowych mężczyzn, zdolnych do służby wojskowej, zatrzymanych 
na granicy Polski południowej podczas próby przekraczania jej, w celu przedostania 
się następnie do tworzących się Polskich Sił Zbrojnych we Francji. Byli w nim również 
organizatorzy tegoż przerzutu poza granice Polski, a także organizatorzy konspiracji, 
działacze polityczni i społeczni, przedstawiciele polskiej inteligencji, księża i Żydzi, 
aresztowani wiosną 1940 roku w ramach akcji AB zarządzonej przez generalnego guber-
natora Hansa Franka. W tym samym czasie przysłano dla wzmocnienia załogi obozowej 
dalszych 100 esesmanów, oficerów i podoficerów SS. 

Wywieziono z powrotem do KL Dachau 40 więźniów skierowanych do pracy przy 
ogrodzeniu obozu. W momencie wyjazdu zauważyli oni na bocznicy kolejowej 
obok obozu pociąg z transportem więźniów polskich z Tarnowa. Więźniowie z KL 
Dachau z żalem opuszczali Oświęcim, gdyż liczyli na pomoc rodaków. Wówczas ich 
kierownik SS-Unterscharführer Beck, oświadczył im, że nie mają powodu do żalu, gdyż 
w tym obozie będzie piekło na ziemi. 

Więźniowie z transportu tarnowskiego biciem, kopniakami i wrzaskiem zostali zapę-
dzeni do piwnic budynku, gdzie poddano ich tzw. procedurze przyjęcia do obozu. Składało się 
na nią pozbawienie ich rzeczy osobistych, kąpiel, dezynfekcja, usunięcie owłosienia 
z całego ciała i rejestracja połączona z nadaniem numerów. Po zwróceniu im odzieży 
wyprowadzono ich na podwórze, ustawiono piątkami do pierwszego apelu. Powitał ich 
kierownik obozu (Lagerführer) Fritzsch przemową w języku niemieckim (tłumaczoną 
przez wybranych spośród więźniów dwóch tłumaczy) następującej treści: „Przybyliście 
tutaj nie do sanatorium, tylko do niemieckiego obozu koncentracyjnego, z którego nie ma 
innego wyjścia, jak tylko przez komin. Jeśli się to komuś nie podoba, to może iść zaraz na 
druty. Jeśli są w transporcie Żydzi, to mają prawo żyć nie dłużej niż dwa tygodnie, księża 
miesiąc, reszta trzy miesiące.”

 17 IX 1942 r. (czwartek)

Przywieziono dziesiąty transport RSHA z Belgii z obozu Malines liczący 1048 Żydów. 
W transporcie było 383 mężczyzn i 151 chłopców oraz 401 kobiet i 113 dziewcząt. 
Po selekcji na rampie wyładowczej Auschwitz skierowano do obozu jako więźniów 230 
mężczyzn, oznaczając ich numerami 64005-64234 oraz 101 kobiet, oznaczając je 
numerami 19821-19921. Numerem 19880 oznaczono Malę Zimetbaum (ur. 26 I 1918 r. 
w Brzesku). Pozostałe 717 osób zabito w komorach gazowych.  

24 VI 1944 r. (sobota)

Zbiegli z KL Auschwitz II: polska Żydówka Mala Zimetbaum (ur. 26 I 1918 r. w Brzesku, 
nr 19880, do KL Auschwitz skierowana transportem RSHA z Belgii z obozu Malines) 
z więźniem politycznym – Polakiem Edwardem Galińskim (ur. 15 X 1923 r., przy-
wiezionym do KL Auschwitz pierwszym transportem więźniów polskich z więzienia 
w Tarnowie w dniu 14 VI 1940 r., nr 531). 6 VII 1944 r. zostali ujęci, a w dniu następnym 
dostarczeni przez Stapo Bielitz do KL Auschwitz. Osadzeni w bunkrach 11 
bloku zostali poddani długotrwałym przesłuchaniom, podczas których ani Mala 
Zimetbaum, ani torturowany Edward Galiński żadnej z pomagających im w ucieczce 
osób nie zdradzili. Za ucieczkę z obozu zostali skazani na karę śmierci przez publiczne 
powieszenie. 

15 IX 1944 r. (piątek)

Straceni zostali: Edward Galiński (ur. 5 X 1923 r., nr 531) za ucieczkę z obozu z więź-
niarką – Żydówką Malą Zimetbaum (nr 19880).
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Karta ucznia 3.8b

Historia Edka i Mali

Opowiem wam historię dwojga zakochanych ludzi, których połączył Auschwitz – na 
dobre i na złe, na życie i śmierć. Ich miłość była piękna i tragiczna. Pozostały po niej na 
zawsze wspomnienia przekazywane z pokolenia na pokolenie oraz kilka małych przed-
miotów, pamiątek przechowywanych z dbałością w archiwum naszego Muzeum. Przede 
wszystkim pozostała po niej nadzieja, że nawet Auschwitz nie był w stanie pozbawić 
ludzi uczuć i odrzeć ich z człowieczeństwa.

Kiedy wybuchła wojna Edek Galiński, Polak z Jarosławia, nie miał jeszcze nawet 16 lat. 
Jako uczeń liceum został zakwalifikowany przez reżim nazistowski jako wróg Trzeciej 
Rzeszy i wiosną 1940 roku został aresztowany wraz z innymi osobami w podobnym 
wieku w ramach „Akcji AB“ skierowanej przeciwko polskiej inteligencji. Jaki więzień 
polityczny został przeniesiony z więzienia gestapo w Tarnowie do obozu Auschwitz pierw-
szym zorganizowanym transportem. Otrzymał numer 531. 

We wrześniu 1942 roku, kiedy Edek był już w Auschwitz ponad dwa lata, do obozu przybył 
transport Żydów z Belgii. Wśród nich była urocza niebieskooka dziewczyna Mala 
Zimetbaum. Cały transport został poddany selekcji i większość osób została natychmiast 
po przyjeździe zabita w komorach gazowych. Mala została uznana za zdolną do pracy. 
Skierowano ją do obozu Birkenau, gdzie otrzymała numer 19880.

Edek w straszliwych obozowych warunkach przetrwał ponad cztery lata. Najpierw znaj-
dował się w obozie Auschwitz I, gdzie po jakimś czasie udało mu się dostać do komanda 
ślusarzy. Pod koniec 1943 roku został przeniesiony do męskiego obozu w Birkenau. 
Pracował w „dobrym“ komandzie mierniczych, dzięki czemu mógł stosunkowo łatwo poru-
szać się po terenie całego obozu.

Mala została zatrudniona w obozie kobiecym jako goniec i tłumaczka. Posługiwała 
się dobrze wieloma językami, m.in. polskim, niemieckim i francuskim. Praca dawała 
jej przywilej poruszania się po całym obozie. Nie obcięto jej włosów oraz pozwolono – 
zamiast obozowych pasiaków – nosić ubranie cywilne. 

W obozie przystojny i wysoki Edek wyrósł z chłopca na mężczyznę. Był przyjacielski, 
odważny i delikatny. Mala wyróżniała się spośród innych więźniarek wyglądem i uspo-
sobieniem. Ich spotkanie i fakt, że szalenie się zakochali, wydawały się przesądzone 
z góry. Przez kilka miesięcy spotykali się potajemnie, narażając się na ogromne 
niebezpieczeństwo.

Edek od dłuższego czasu planował ucieczkę z obozu. Latem 1944 roku wszystko było gotowe: 
miał sfałszowane przepustki, mundur esesmana i pistolet. Przygotował także trasę 

ucieczki i cały plan. W ostatniej chwili zmienił się jeden szczegół. Zamiast uciekać z przy-
jacielem z pierwszego transportu więźniów, Wiesławem Kielarem, Edek podjął decyzję, 
że będzie uciekać z Malą. Kochał ją zbyt mocno, by zostawić ją w obozie. Wiedział, że 
w Auschwitz czeka na nią tylko śmierć. Jako Żydówka w każdej chwili mogła zostać 
skierowana do komory gazowej. 

Zuchwały plan powiódł się. 24 czerwca 1944 roku Edek, przebrany w mundur 
esesmana, wyprowadził z obozu Malę przebraną w strój roboczy. Eskortował ją, mijając 
dwa posterunki straży. Wieczorem oboje usłyszeli dźwięk syren z obozu Birkenau – 
najpierw z obozu męskiego, a potem z kobiecego. „Oni uciekli. Edek i Mala uciekli“ – ta 
wiadomość przenoszona była z ust do ust. Mimo spodziewanej kary wszyscy cieszyli się 
z ich ucieczki. Być może esesmani nie byli wszechmocni, być może uda nam się prze-
trwać. Niemcy byli wściekli. Nie mogli wręcz uwierzyć, że tej dwójce udało się wymknąć. 
Telegramy z nazwiskami uciekinierów przesłano do wszystkich posterunków gestapo.

Niestety. Radość więźniów nie trwała długo. Kilka dni później, próbując przedostać się 
na Słowację, Mala i Edek wpadli w ręce niemieckiego patrolu w Beskidzie Żywieckim. 
Malę złapano pierwszą. Edek, mimo iż mógł uciekać, oddał się w ręce Niemców. Miłość 
przetrwała – bez Mali życie nie byłoby nic warte. Uciekinierzy szybko zostali rozpoznani, 
ponieważ mieli wytatuowane numery. Wysłano ich z powrotem do obozu. 

Edek i Mala zostali umieszczeni w oddzielnych celach w piwnicach Bloku Śmierci. 
Przeszli przez długie i brutalne śledztwo. Obozowe gestapo chciało zmusić Edka 
do przyznania się, skąd otrzymał mundur esesmański oraz pistolet. Edek i Mala nie 
pisnęli ani słowa. W kilku celach Edek wydrapał słowa: „Edward Galiński nr 531, Mally 
Zimetbaum nr 19880, 1944”. W niektórych celach wydrapał również serce i wizerunek 
twarzy Mali. Świadkowie powiedzieli, że wieczorami nucił w celi ulubioną piosenkę Mali. 
W ten sposób chciał dać jej znać, że jeszcze żyje.

Po kilku tygodniach władze obozowe postanowiły zakończyć śledztwo i wymierzyć 
uciekinierom „sprawiedliwość“. Możliwa była tylko jedna kara – śmierć. Całą egzekucję 
dokładnie zaplanowano, chodziło bowiem o to, aby zastraszyć innych więźniów i pokazać 
im, jaka kara czeka w obozie za taką bezczelność. Chodziło o zniszczenie tego, co było już 
początkiem legendy o kochankach z Auschwitz.

Nawet w obliczu śmierci Edkowi i Mali udało się pokrzyżować plany zabójców. Edek 
został powieszony w obozie męskim w Birkenau. Kiedy odczytywano wyrok, próbował 
popełnić samobójstwo. Stojąc na taborecie, sam włożył głowę do pętli. Następnie 
odepchnął stołek i zawisnął w powietrzu. Esesmanom jednak udało się go powstrzymać 
i kontynuować odczytywanie wyroku. Jednak to nie ich słowa stojący wokół więźniowie 
usłyszeli na końcu. Wiesław Kielar wspominał: „Podczas odczytywania wyroku, kiedy na 
moment zapadła cisza, Edek krzyknął zduszonym głosem: «Niech żyje Pol...». Jednak nie 
dokończył. Lagerkapo kopnął w stołek i pętla zacisnęła się na szyi Edka. «Czapki z głów» 
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– wypowiedziane po polsku słowa zabrzmiały wśród stojących więźniów. Cały obóz oddał 
hołd zmarłemu”.

Egzekucja Mali przebiegła nie mniej dramatycznie. Podczas odczytywania wyroku Mala 
podcięła sobie nadgarstki, co esesmani potraktowali jako kolejną próbę „ucieczki“ 
i podobnie jak w przypadku Edka powstrzymali ją. Nie udało im się jednak wstrzymać 
krwawienia i na wpółprzytomna Mala została przewieziona do krematorium, skąd nigdy 
już nie wróciła.

Ostatnią pamiątką po kochankach z Auschwitz są dwa pukle włosów zawinięte w zadru-
kowany niemieckimi słowami papier – jasny lok Mali oraz znacznie krótszy fragment ciem-
nych włosów Edka. Na brzegu karki widać zapisane ołówkiem słowa: Mally Zimetbaum 
19880, Edward Galiński 531. Nikt nie wie, w jaki sposób Edkowi udało się zdobyć włosy 
Mali i kawałek papieru. Stało się to prawdopodobnie, kiedy obydwoje byli w Bloku Śmierci. 
Przed egzekucją udało mu się przekazać zawiniątko Wiesławowi Kielarowi. Edek poprosił 
go, aby po wojnie oddał je jego ojcu.

Fotografia obozowa Edka 

Przedwojenna fotografia Mali

 

Fotografia obozowego warsztatu ślusarskiego. Na pierwszym planie znajduje się 
esesman Lubusz, za nim stoi Edek Galiński

Portret Mali wykonany w obozie
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Telegram z 25 czerwca 1944 roku dotyczący ucieczki Mali

Imiona i nazwiska oraz numery obozowe Mali i Edka oraz data ich schwytania wydrapane 
na ścianie celi nr 20 w „Bloku Śmierci“

Tragiczne pamiątki po Edku i Mali: kosmyki ich włosów
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Ćwiczenie II – zajęcia w grupach

Nauczyciel prosi uczniów o podzielenie się na siedem grup. Każda grupa otrzymuje jedną 
z poniższych kart. Na każdej z nich znajduje się imię więźnia obozu oraz wykaz doku-
mentów, które muszą odszukać uczniowie. Materiały rozłożone są na stołach. Zadaniem 
każdej grupy jest takie odczytanie dokumentów oraz interpretacja zawartych w nich 
informacji, aby można było przedstawić sylwetkę więźnia oraz jego losy. 

Ważne jest wytłumaczenie tego, w jaki sposób lekarze SS wpisywali przyczynę 
śmierci w akcie zgonu. Uczniom należy zwrócić uwagę, aby znaleźli informacje doty-
czące prawdziwej przyczyny zgonu. Nauczyciel powinien pomóc każdej z grup w znale-
zieniu odpowiednich dokumentów i towarzyszyć im podczas wykonywanej pracy.

Karta ucznia 3.8c

Baruch Münzer

•	Fotografia wykonana w obozie

•	Informacja z Kalendarium KL 
Auschwitz

•	Akt zgonu

•	Strona z księgi stanów dziennych

Stefan Kiślewicz

•	Fotografia wykonana w obozie

•	Informacja z Kalendarium KL 
Auschwitz

•	Akt zgonu

•	Lista nowo przybyłych więźniów

Wolf Birnbaum

•	Fotografia wykonana w obozie

•	Informacja z Kalendarium KL 
Auschwitz

•	Akt zgonu

•	Strona z księgi stanów dziennych

Czesława Kwoka

•	Fotografia wykonana w obozie

•	Informacja z Kalendarium KL 
Auschwitz

•	Akt zgonu

•	Lista zmarłych więźniarek sporzą-
dzona nielegalnie w obozie

Maryla Schenker

•	Fotografia wykonana w obozie

•	Informacja z Kalendarium KL 
Auschwitz

•	Akt zgonu

Danuta Terlikowska

•	Fotografia wykonana w obozie

•	Informacja z Kalendarium KL 
Auschwitz

•	Akt zgonu

•	Lista zmarłych więźniarek sporzą-
dzona nielegalnie w obozie

Vinzent Daniel

•	Fotografia wykonana w obozie

•	Informacja o więźniu z Kalendarium 
KL Auschwitz

•	Strona z księgi stanów dziennych

•	Karta rejestracyjna więźnia

•	Telegram wysłany przez gestapo
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Ćwiczenie III – prezentacja pracy uczniów

Grupy prezentują losy więźniów reszcie klasy. Zachęcamy do tego, aby w prezentację 
włączyli się wszyscy uczniowie, jednak do ich decyzji pozostawiamy wybór metody 
– technikę dramy bądź bardziej neutralnego przekazu, wcielając się w rolę historyka 
archiwisty.

Grupa I

Uczeń pierwszy wstaje i mówi:

Nazywam się Danuta Terlikowska i mam 21 lat. Jestem Polką. Urodziłam się 10 marca 1921 
roku w Warszawie. Jestem pielęgniarką. Mój ojciec nazywa się Stanisław Terlikowski. 
Jestem katoliczką. Działałam w ruchu oporu. Zostałam aresztowana na Żoliborzu w trakcie 
czyszczenia broni. Zostałam  przewieziona do Auschwitz z więzienia na Pawiaku 25 
sierpnia 1942 roku po otrzymaniu wyroku śmierci. W obozie otrzymałam numer 18249.

Drugi uczeń wstaje i mówi:

Danuta Terlikowska została zabita dosercowym zastrzykiem fenolu. Jako przyczynę 
zgonu lekarz SS podał zapalenie płuc.

(Podczas gdy uczniowie mówią, inny uczeń umieszcza na tablicy dokumenty)

Grupa II

Uczeń pierwszy wstaje i mówi:

Ten młody mężczyzna na fotografii obozowej to Baruch Münzer. Był Żydem. Urodził się 
24 grudnia 1912 roku w Gdowie i tam mieszkał. Pracował jako robotnik. Jego rodzice 
nazywali się Israel i Blima Münzer. W obozie oznaczono go numerem 35720.

Uczeń drugi wstaje i mówi:

Baruch Münzer umarł w obozie 25 lipca 1942 roku.

(W tym czasie inny uczeń umieszcza dokumenty na tablicy)

Grupa III

Uczeń pierwszy wstaje i mówi:

Nazywam się Stefan Kiślewicz. Urodziłem się 12 czerwca 1913 roku w miejsco-
wości Żabie pod Kosowem. Jestem katolikiem. Byłem nauczycielem. Przywieziono mnie 
do  Auschwitz 25 maja 1941 roku. Otrzymałem numer obozowy 16189. W paździer-
niku 1943 roku przebywałem w bloku 18a.

Uczeń drugi wstaje i mówi:

27 października 1943 roku z bloku 18a uciekł więzień. W odwecie spośród więź-
niów z tego bloku wybrano dziesięciu więźniów, których skazano na śmierć głodową 
w bunkrze bloku 11. Wśród nich był Stefan Kiślewicz. W akcie zgonu z 31 października 
1943 roku lekarz SS wpisał fałszywą przyczynę zgonu – zapalenie płuc.

(Inny uczeń umieszcza jego zdjęcie na tablicy)

Pozostałe grupy prezentują sylwetki innych więźniów w podobny sposób.

Ćwiczenie IV – podsumowanie

Uczniowie i nauczyciel siadają w kręgu i omawiają lekcję. Mówią o odczuciach towarzy-
szących im podczas odczytywania dokumentów i odtwarzania wydarzeń z życia więźniów. 
Przeglądają obozowe fotografie i zastanawiają się, co można wyczytać z uwiecznionych 
na nich twarzy. Razem próbują odpowiedzieć na pytania dotyczące losu poszczególnych 
osób w obozie Auschwitz oraz głównych grup ofiar: Żydów, Polaków, Romów (podobień-
stwa i różnice).
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Karta ucznia 3.8d

Baruch Münzer

Urodzony 24 grudnia 1912 r. w Gdowie
Mieszkał w Gdowie, powiat Myślenice w domu nr 104
Żyd
Zawód – robotnik
Imię ojca – Izrael
Imię matki – Blima z domu Selenfreud
Deportowany do Auschwitz 18 maja 1942 r.
Numer obozowy – 35720
Zmarł w obozie 25 lipca 1942 r.

Czesława Kwoka

Urodzona 15 sierpnia 1928 r. w Wólce Złojeckiej
Mieszkała w Wólce Złojeckiej, powiat Zamość w domu nr 12
Wyznanie – rzymskokatolickie
Uczennica
Imię ojca – Paweł
Imię matki – Katarzyna z domu Matwiejczuk
Jej rodzice mieszkali w Wólce Złojeckiej
Numer obozowy – 26947
Została deportowana do Auschwitz z regionu Zamościa w grudniu 1942 r.
Zmarła w obozie 12 marca 1943 r.

Maryla Schenker

Urodzona 20 marca 1913 r. w Krakowie
Mieszkała w Krakowie
Żydówka
Zawód – urzędniczka
Imię ojca – Heinrich
Imię matki – Juste z domu Schwartz
Deportowana do Auschwitz 27 kwietnia 1942 r.,
Numer obozowy – 6842
Zmarła w obozie 19 sierpnia 1942 r. 

Stefan Kiślewicz

Urodzony 12 czerwca 1913 r. w miejscowości Żabie, powiat Kosowo
Wyznanie – rzymskokatolickie
Zawód – nauczyciel
Imię ojca – Izydor
Nazwisko panieńskie matki – Mazurek
Jego rodzice mieszkali w miejscowości Żwirka
Deportowany do obozu 24 maja 1941 r.
Numer obozowy – 16189
Zmarł w obozie 31 października 1941 r.

Wolf Izrael Birnbaum

Urodzony 2 stycznia 1989 r. w Radomsku
Mieszkał w Częstochowie przy ul. Berka Joselewicza 13
Żyd
Zawód – krawiec
Imię ojca – Esriel
Imię matki – Jentla z domu Eckstein
Deportowany do Auschwitz 6 lutego 1942 r. 
Numer obozowy – 20133 
Zmarł w obozie 17 lutego 1942 r.

Danuta Terlikowska

Urodzona 10 marca 1921 r. w Warszawie
Mieszkała w Warszawie przy ul. Mickiewicza 20
Wyznanie – rzymskokatolickie
Zawód – pielęgniarka
Imię ojca – Stanisław
Nazwisko panieńskie matki – Januszewicz
Jej rodzice mieszkali w Warszawie
Deportowana do Auschwitz 25 sierpnia 1942 r.
Numer obozowy – 18294
Zmarła w obozie 29 października 1942 r.
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Daniel Vinzent

Urodził się 15 sierpnia w miejscowości Smerzna
Rom
Wyznanie – rzymskokatolickie
Zawód – robotnik
Imię ojca – Karl
Imię matki – Bożena z domu Kocman
Jego matka mieszkała w Brnie
Deportowany do Auschwitz z Pragi 29 kwietnia 1942 r.
Numer obozowy – 33804
Uciekł z obozu 27 maja 1942 r. Późniejszy los nieznany

Fotografia obozowa Czesławy Kwoki

Fotografia obozowa Stefana Kiślewicza

Fotografia obozowa Barucha Münzera
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Fotografia obozowa Danuty Terlikowskiej

Fotografia obozowa Wolfa Birnbauma

Fotografia obozowa Maryli Schenker

Fotografia obozowa Vincenta Daniela
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Akt zgonu Czesławy Kwoki Akt zgonu Stefana Kiślewicza
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Akt zgonu Barucha Münzera Akt zgonu Danuty Terlikowskiej
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Akt zgonu Wolfa Birnbauma Akt zgonu Maryli Schenker
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Księga  stanów dziennych z dnia 24-25 lipca 1942 r.
Księga stanów dziennych z dnia 24-25 lipca 1942 r., z nazwiskiem Barucha Münzera
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Księga stanów dziennych z dnia 16-17 lutego 1942 r. Księga stanów dziennych z dnia 16-17 lutego 1942 r., z nazwiskiem Wolfa Birnbauma
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Księga stanów dziennych z dnia 28-29 maja 1942 r. Księga stanów dziennych z dnia 28-29 maja 1942 r., z nazwiskiem Vincenta Daniela
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Lista nowo przybyłych wieźniów do obozu z 24 maja 1941 r.
Lista nowo przybyłych więźniów do obozu z 24 maja 1941 r. z nazwiskiem Stefana 
Kiślewicza
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Lista zmarłych więźniarek sporządzona nielegalnie w obozie z nazwiskiem  
Danuty Terlikowskiej

Lista zmarłych więźniarek sporządzona nielegalnie w obozie z nazwiskiem Czesławy 
Kwoki
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Telegram wysłany przez obozowe gestapo zawiadamiający o ucieczce więźnia Vincenta 
Daniela Druga strona telegramu
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Karta personalna więźnia Vinzenta Daniela

Noty biograficzne 
redaktorów i autorów 

Alicja Białecka jest kustoszem w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, gdzie 
pełni funkcję Pełnomocnika ds. Nowej Wystawy Głównej. Do roku 2012 kierowała 
Sekcją Programową Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście. 
Jako członek polskiej delegacji w International Holocaust Remembrance Alliance, 
uczestniczy w pracach Grupy Roboczej ds. Muzeów i Miejsc Pamięci. Jest współtwór-
czynią koncepcji metodologicznej oraz misji edukacyjnej MCEAH, a także współautorką 
wytycznych IHRA dotyczących wizyt studyjnych w miejscach historycznych oraz w miej-
scach pamięci związanych z Holokaustem. Jej artykuły na temat symboliki Auschwitz, 
metodyki nauczania w miejscach pamięci, a także ich roli w edukacji historycznej 
ukazały się w krajowych i zagranicznych publikacjach. Alicja Białecka ukończyła filo-
logię angielską na Uniwersytecie Śląskim, studia podyplomowe z zakresu anglistyki, 
historii i muzeologii oraz studia doktoranckie w Instytucie Europeistyki na Wydziale 
Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie, 
w ramach doktoratu z literatury w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych 
na Wydziale Polonistyki UJ, prowadzi prace badawcze związane z pamięcią o Zagładzie 
oraz reprezentacją pamięci doświadczenia Auschwitz w kobiecej literaturze doku-
mentu osobistego. 

Andrzej Kacorzyk, absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu i Nauczycielskie-
go Kolegium Języków Obcych w Bielsku-Białej. Ukończył także studia podyplomowe z za-
kresu historii i muzeologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Nauczyciel i edukator, współ-
pracę z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau rozpoczął jako przewodnik w 1997 
r. Rok później został pracownikiem tworzącego się Centrum Edukacyjnego. Następnie 
odpowiadał za różne obszary działalności Muzeum, współorganizował Międzynarodowe 
Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście. 2 lipca 2012 r. został powołany na zastępcę 
dyrektora Muzeum i odpowiada za programy edukacyjne oraz obsługę odwiedzających 
i wystawy. Był uczestnikiem wielu konferencji i projektów z zakresu edukacji o Szoah, 
obozów koncentracyjnych, edukacji historycznej, praw człowieka i ludobójstwa. Jest 
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inicjatorem i realizatorem szerokiej współpracy z Międzynarodową Szkołą Nauczania 
o Holokauście Yad Vashem w Jerozolimie, uniwersytetami i innymi placówkami edu-
kacyjnymi. Inicjował oraz realizował wiele nowatorskich programów kierowanych do li-
derów lokalnego życia społecznego i politycznego, księży, katechetów, osób niepełno-
sprawnych. Jest autorem artykułów poświęconych edukacji w miejscach historycznych, 
a także roli przewodników muzealnych w zrozumieniu i przybliżeniu historii Auschwitz. 

Jacek Lech jest absolwentem Filologii Polskiej i Filologii Skandynawskiej na Uniwersytecie 
Jagiellońskim w Krakowie. Jako stypendysta Landu Bawarii dla absolwentów nauk huma-
nistycznych z Europy Środkowej i Wschodniej studiował współczesną literaturę niemiecką 
i nauki polityczne na Uniwersytecie Bertolda Brechta w Augsburgu. W latach 2001-
2008 był kierownikiem Sekcji Informacyjnej i Sekcji e-learningu w Międzynarodowym 
Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście. Brał udział w międzynarodowych progra-
mach stypendialnych, wizytach studyjnych, konferencjach i seminariach dotyczących 
tematyki Auschwitz i Holokaustu, a także koordynował projekty wydawnicze. Od 2001 
r. oprowadza po terenach Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau po szwedzku, 
niemiecku i angielsku, a od roku 2008 prowadzi wydawnictwo K&L PRESS i pracuje 
jako tłumacz. 

Wiesława Młynarczyk pracuje w Biurze Edukacji Publicznej w Instytucie 
Pamięci Narodowej w Warszawie, a także uczy języka polskiego w LXXXI LO im. 
Aleksandra Fredry w Warszawie. Od roku 2001 prowadzi w IPN warsztaty dla nauczy-
cieli „Ślady Holokaustu i powojenna historia Żydów”, a także organizuje konferencje 
i seminaria dotyczące tej tematyki. Jest redaktorem scenariuszy lekcji w Teczkach 
Edukacyjnych IPN oraz jurorem w wielu ogólnopolskich konkursach i projektach eduka-
cyjnych dotyczących historii i kultury Żydów. Opublikowała wiele artykułów na temat 
edukacji o Holokauście, a w 2008 r. znalazła się wśród siedmiu nauczycieli nominowa-
nych do Nagrody Ireny Sendler „Za naprawianie świata”. W tym samym roku otrzymała 
dyplom nadawany Polakom, którzy zajmują się ochroną dziedzictwa żydowskiego. 

Mirosław Obstarczyk jest historykiem, kustoszem i przewodnikiem w Państwowym 
Muzeum Auschwitz-Birkenau. Od 1993 r. pracuje w Dziale Wystawienniczym Muzeum. Jest 
autorem artykułów oraz wystaw historycznych poświęconych historii obozu Auschwitz. 
Współpracuje z Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście przy 
tworzeniu materiałów i zajęć edukacyjnych dla nauczycieli. Jest członkiem Rady 
Fundacji Pomnika – Hospicjum Miastu Oświęcim. Ukończył historię na Uniwersytecie 
Śląskim, studia podyplomowe z zakresu muzeologii na Uniwersytecie Jagiellońskim 
oraz studia doktoranckie w Instytucie Europeistyki na Wydziale Studiów Międzynarodowych 
i Politycznych UJ. Obecnie, w ramach doktoratu na Wydziale Historii UJ, prowadzi prace 
badawcze dotyczące organizacyjno-socjologicznych uwarunkowań funkcjonowania 
samorządu więźniarskiego w KL Auschwitz.

Krystyna Oleksy, absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim 
oraz podyplomowego studium muzeologicznego UJ. W Państwowym Muzeum Auschwitz-
Birkenau pracowała najpierw w dziale naukowo-oświatowym, później w wydawnictwie. 
Od 1990 r. pełniła funkcję wicedyrektor Muzeum ds. edukacji. Była inicjatorką utworzenia 
w Muzeum Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, którym 
kierowała od momentu jego powstania w 2005 r. W latach 1995-1997 była koordynatorką 
programu Tempus „Civil Society and Social Change in Europe after Auschwitz”, prowa-
dzonego wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie, Uniwersytetem w Oxfordzie 
i Uniwersytetem im. Karla Osieckiego w Oldenburgu. Program obejmował wymianę 
ponad stu pracowników naukowych i studentów, a także zorganizowanie wystawy 
sztuki Representations, która prezentowana była w kilku miastach Polski i Niemiec. Z jej 
inicjatywy została nawiązana stała współpraca z Instytutem Yad Vashem w Jerozolimie 
w zakresie szkolenia nauczycieli i edukatorów polskich w Izraelu i izraelskich w Polsce. 
W wymianie od 1993 r. uczestniczyło już około tysiąca nauczycieli i przewodników. Jest 
współautorką scenariusza wystawy stałej w budynku tzw. centralnej sauny obozowej 
w Birkenau, przedstawiającej świat europejskich Żydów przed Holokaustem, oraz współ-
autorką albumu „Zanim odeszli... Fotografie odnalezione w Auschwitz”, będącego kata-
logiem tej wystawy. W styczniu 2012 r. przeszła na emeryturę. Obecnie pełni funkcję 
prezesa Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau oraz przewodniczącej Rady Muzeum.

Dr Fabienne Regard, w latach 2005-2012 ekspert Rady Europy w dziedzinie nauczania 
i polityki pamięci podczas Dnia Pamięci o Holokauście i Przeciwdziałaniu Zbrodniom 
Przeciwko Ludzkości. W roku 1995 otrzymała tytuł doktora nauk politycznych w Pody-
plomowym Instytucie Studiów Międzynarodowych (GIIS) w Genewie. Jako badacz Swiss 
National Science Foundation oraz pełnomocnik do spraw nauczania GIIS, zajmowała się 
dydaktyką w nauczaniu historii, wykorzystywaniem źródeł audio-video w nauczaniu sto-
sunków międzynarodowych, a także pamięcią żydowską i pamięcią o Holokauście. Jest 
zaangażowana w wiele projektów z dziedziny edukacji na rzecz pamięci, m.in. w izrael-
skim muzeum Beit Lohamei Hagetaot. Jest autorką i współautorką kilku książek, pod-
ręczników i artykułów z dziedziny Holokaustu, poświęconych m.in. pamięci żydowskich 
uchodźców, a także możliwości wykorzystania środków dydaktycznych, takich jak  rela-
cja światka historii, jako narzędzia prewencji. 

Antoni Stańczyk jest absolwentem filologii romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskie-
go. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu muzeologii.  Od 1986 r. pracował 
w Państwowym Muzeum Auschwitz- Birkenau w Dziale Naukowo-Oświatowym. W 1991 
r. został zastępcą kierownika Działu, a w 2000 r. objął  kierownictwo nowo utworzo-
nej Sekcji Obsługi Odwiedzających. Jest współtwórcą systemu obsługi odwiedzających 
Muzeum oraz organizacji pracy przewodników.  Obecnie pracuje jako kustosz w Sek-
cji Programowej Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, gdzie 
zajmuje się organizacją i prowadzeniem szkoleń przewodników. Jest współautorem kon-
spektu oprowadzania odwiedzających Muzeum, a także twórcą i koordynatorem projek-
tu edukacyjnego „Auschwitz –Historia - Edukacja Obywatelska” realizowanego w zakła-
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dach karnych i aresztach śledczych. Odpowiada za organizowanie i prowadzenie w Mu-
zeum studiów podyplomowych „Totalitaryzm – Nazizm - Holokaust” oraz pozostałych 
projektów edukacyjnych tworzonych we współpracy z uczelniami wyższymi. Jest także 
koordynatorem pobytów studyjnych dla nauczycieli i uczniów z krajów francuskojęzycz-
nych. Brał udział w seminariach i konferencjach na temat edukacji o Shoah we Francji, 
w Belgii, Izraelu, Niemczech i Stanach Zjednoczonych.

Teresa Świebocka, absolwentka historii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. 
W 1975 r. ukończyła podyplomowe studium muzeologiczne. Jest autorką i współautorką 
scenariuszy i kuratorem kilku czasowych wystaw historycznych, które prezentowane 
były za granicą, m.in. wystawa „Auschwitz: zbrodnia przeciwko ludzkości” prezento-
wana w siedzibie ONZ w Nowym Jorku, współtworzyła także system tablic na terenie 
byłego obozu Birkenau i tzw. Judenrampe, wystawę w budynku tzw. centralnej sauny 
obozowej w Birkenau, a także scenariusz nowej wystawy stałej w Miejscu Pamięci Au-
schwitz. Jest autorką publikowanych w Polsce i za granicą artykułów na temat histo-
rii Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, jego zbiorów i działalności, a także na te-
mat symboliki Auschwitz. Jest współautorką i redaktorem kilkunastu książek i albumów, 
m.in. monografii „Auschwitz”. W latach 2005- 2009 pełniła funkcję zastępcy dyrektora 
Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Obecnie jest członkiem Zarządu Funda-
cji na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu. 

Małgorzata Tracz pracowała jako nauczycielka historii w szkołach podstawowych 
i gimnazjach na Śląsku Opolskim. Od 2005 r. jest przewodnikiem w Państwowym Mu-
zeum Auschwitz- Birkenau w Oświęcimiu. Jest autorką scenariuszy lekcji wykorzysty-
wanych przy wizytach młodzieży w miejscach pamięci, a także materiałów edukacyjnych 
zawartych w książce „Jestem zdrów i czuję się dobrze... Oświęcimskie listy Henryka 
Serejskiego”. Jest absolwentką historii na Wydziale Filologiczno-Historycznym Uniwer-
sytetu Opolskiego oraz podyplomowych studiów pedagogicznych w tamtejszym Instytu-
cie Pedagogiki Wczesnoszkolnej. Ukończyła również podyplomowe studia „Totalitaryzm 
– Nazizm – Holokaust” organizowane przez Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicz-
nego w Krakowie oraz Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście. 

Dr Piotr Trojański, historyk. Adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Pedagogiczne-
go im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, kierownik Pracowni Mniejszości Etnicz-
nych i Narodowych. Wykładowca w Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagielloń-
skiego. Doradca akademicki w Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Ho-
lokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Członek polskiej 
delegacji w International Holocaust Remembrance Alliance, gdzie uczestniczy w pracach 
Grupy Roboczej ds. Edukacji. Autor licznych publikacji o tematyce historycznej i meto-
dycznej, dotyczących najnowszej historii Żydów i nauczania o Holokauście, w tym m.in. 
programu oraz podręcznika do nauczania o Holokauście w Polsce.
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