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Os principais elementos da ideo-
logia nazista foram: ódio aos Judeus, 
à democracia, ao comunismo e tam-
bém a convicção da superioridade 
da raça alemã sobre as outras raças. 
Planejando a criação de uma socie-
dade “racialmente pura”, os nazistas 
planejaram o extermínio dos Judeus 
e também dos Eslavos, Ciganos e ou-
tros.

Um dos motivos da agressão ale-
mã e início da II Guerra Mundial foi 

o plano da Alemanha nazista de con-
quistar novos territórios e colonizá-los 
com população alemã. Em novembro 
de 1937, Adolf Hitler, líder do Reich 
Alemão e criador do Partido Nazista 
(NSDAP), que em 1933 tomou o po-
der na Alemanha, carácterizou da se-
guinte maneira os objetivos da guerra 
planejada: “Em nosso caso não se trata 
da conquista de pessoas, mas somente 
da conquista de espaço que sirva para 
objetivos agrários”.

“OS JUDEUS SÃO UMA RAÇA QUE DEVE SER TOTALMENTE DESTRUÍDA”.
 Hans Frank, Governador-Geral da Polônia ocupada.

“DEVEMOS LIBERTAR A NAÇÃO ALEMÃ DE POLACOS, 
RUSSOS, JUDEUS E CIGANOS”. 

Otto Thierack, Ministro da Justiça do III Reich.

“A MISSÃO MAIS IMPORTANTE É ENCONTRAR TODOS 
OS LÍDERES POLACOS, [...] PARA QUE POSSAM SER DESTRUÍDOS. [...] 

TODOS OS PROFISSIONAIS POLACOS SERÃO APROVEITADOS 
EM NOSSA INDÚSTRIA BÉLICA DE GUERRA. E DEPOIS TODOS 

OS POLACOS DESAPARECERÃO DA FACE DA TERRA”. 
Heinrich Himmler, Reichsführer SS.

Congresso do partido nazista 
em Norymberg no ano de 1937. 
Membros do Hitlerjugend recebem
 a Adolf Hitler, que declarou 
entre outros.: “Estamos educando 
uma juventude, diante da qual 
o mundo inteiro tremerá. Eu quero 
uma juventude capaz de realizar 
violações, e que seja forte, 
poderosa e cruel”.

Após o ataque à Polônia, em 1° 
de setembro de 1939, e sua ocupação 
pelo exército alemão e, em 17 de se-
tembro, também pelo soviético, teve 
lugar a divisão do território polaco. 
A parte do território onde estava loca-
lizada a cidade de Oświęcim foi unida 
ao Terceiro Reich. Na parte central da 
Polônia, foi criado o chamado Gover-
no-Geral, totalmente controlado pela 

Alemanha e administrado pelo apa-
rato de administração e políciamen-
to nazistas. A parte oriental do país, 
de acordo com o tratado alemão-so-
viético, de agosto do ano de 1939, 
foi unida à Uniao Soviética. Após 
o estouro da guerra entre a Alemanha 
e a URSS, em junho de 1941, esta 
parte encontrou-se também sob ocu-
pação alemã.

Em abril de 1940, o exército 
alemão atacou a Dinamarca e a No-
ruega, em maio a Bélgica, Holanda, 
Luxemburgo e a França. Em abril do 
ano seguinte, os Alemães atacaram 
a Iugoslávia e a Grécia, e em junho 
a sua recente aliada – a Uniao Sovi-
ética. No outono de 1941, amaioria 
da Europa encontrou-se sob ocupa-
ção alemã.

ANTES DE AUSCHWITZ
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AUSCHWITZ 1940-1945 
RESUMO DA HISTÓRIA DO CAMPO

Auschwitz encontrava-se 
praticamente no coração 

da Europa ocupada. 
Em negro está marcado 

o III Reich alemão juntamente com os 
países satélites, 

em cinza, territórios ocupados 
ou sob seu contrôle durante

 a II Guerra Mundial. Fronteira 
do país antes de 1939. 

Na Alemanha, os campos de con-
centração foram criados desde 1933. 
Neles foram presos pessoas considera-
dascomo sendo “elementos indesejá-
veis”, como por exemplo adversários 
políticos do regime nazista, criminosos 
e Judeus. Após o início da II Guerra 

Mundial, a Alemanha começou a cons-
trui-los também nos territórios dos pa-
íses por ela ocupados. 

Konzentrationslager (KL) Auschwitz, 
assim como outros campos de concen-
tração de Hitler, foi uma instituição 
estatal, administrada pelo poder cen-

tral do governo alemão. Era adminis-
trado diretamente pelo Serviço Central 
de Economia e Administração da SS 
(WVHA), enquanto que a deportação 
de pessoas e seu genocídio eram de 
responsabilidade do Serviço Central de 
Segurança do Reich (RSHA).

CAMPOS 
DE CONCENTRAÇÃO DE HITLER

O campo de concentração nazista 
alemão de Auschwitz tornou-se para 
o mundo um símbolo do Holocausto, 
de genocídio e terror. Foi criado pelos 
alemães, na metade do ano de 1940, 
na periferia de Oświęcim, cidade po-
laca que foi anexada ao Terceiro Rei-
ch pelos nazistas. A cidade recebeu 
o nome alemão de “Auschwitz”, que 
foi usado também para determinar 
o nome do campo: Konzentrationsla-
ger Auschwitz.

O motivo direto da criação do 
campo foi o aumento de Polacos pre-

sos pela polícia alemã, causando as-
sim a superlotação nas prisões. Inicial-
mente, este seria mais um dos campos 
de concentração criados pelo sistema 
de terror nazista, desde o começo dos 
anos trinta. Esta função foi cumprida 
pelo campo durante todo o período 
da sua existência, inclusive quando 
– a partir de 1942 – começou gradu-
almente a se tornar o maior centro 
de extermínio em massa dos Judeus.

A guarnição do campo KL Aus-
chwitz era formada de membros da 
organização SS (Schutzstaffeln, Esta-

fetas de Guarda). Estas tropas foram 
criadas como sendo uma guarda de 
elite, que tinha como objetivo inicial 
defender as reuniões de membros 
do partido nazista. Com o passar dos 
anos, a importância da SS no Tercei-
ro Reich cresceu consideravelmente 
– tornou-se uma organização com 
várias funções administrativas do es-
tado, polícia e exército, suas tropas 
eram responsáveis também pela guar-
nição de campos de concentração. 

Os SS formavam a equipe de di-
reção do campo e sua guarnição, 

FUNDAÇÃO
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Tarnów. Prisioneiros políticos polacos sob 
vigilância dos Alemães, antes de serem 
transportados para KL Auschwitz. O primeiro 
transporte chegou ao campo vindo da prisão 
de Tarnów, no dia 14 de junho de 1940.

e também participaram no extermí-
nio em massa dos Judeus e na exe-
cução de prisioneiros. Inicialmente, 
a guarnição SS do campo era for-
mada somente por Alemães. Depois 
foram recrutados também os chama-
dos “folksdojczy”, ou seja, cidadãos 

de outros países que podiam provar 
sua descendência alemã e que assi-
naram a lista alemã de nacionalidade 
(Volksliste). Durante todo o período 
de funcionamento do KL Auschwitz, 
passaram por ele cerca de 8 mil sol-
dados SS e inspetoras SS.

Guarnição SS do campo. 
Durante o funcionamento do campo passaram por ele cerca de 8 mil soldados SS.

Expulsão da população polaca dos terrenos 
próximos ao campo. Foto da época de guerra.

O CAMPO 
DE AUSCHWITZ 

FOI CRIADO PELO GOVERNO 
ALEMÃO DE OCUPAÇÃO,  

NA PERIFERIA DE OŚWIĘCIM, 
CIDADE POLACA QUE 

FOI ANEXADA AO TERCEIRO 
REICH PELOS NAZISTAS. 

O NOME DA CIDADE FOI 
MUDADO PARA “AUSCHWITZ”, 

QUE FOI USADO TAMBÉM 
PARA DETERMINAR 

O NOME DO CAMPO: 
KONZENTRATIONSLAGER 

AUSCHWITZ.

Nos anos 1940-1941, os alemães 
expulsaram os moradores de um dos 
bairros de Oświęcim, no qual foi funda-
do o campo, e também moradores de 
oito aldeias que se encontravam na vizi-
nhança. Todos os Judeus, que eram cer-
ca de 60% dos habitantes de Oświęcim 
antes da guerra, foram levados a gue-
tos, e muitos Polacos foram levados ao 
Reich para trabalhos forçados.

Na cidade e região, foram destru-
ídas 1,2 mil casas. No terreno frontal 
ao campo, foram organizados locais de 
suporte técnico para o campo, como 
oficinas, armazéns, escritórios e tam-
bém aquartelamento para a guarnição 
do campo. Uma parte das casas que 
pertenciam aos moradores expulsos foi 

cedida para oficiais e suboficiais SS da 
guarnição do campo, que chegavam 
muitas vezes acompanhados de todos 
famíliares, e também para famílias de 
colonos, funcionários e policiais ale-
mães. As fábricas que existiam, antes 
da guerra, neste terreno, foram toma-
das pelos alemães, que reformaram 
algumas delas e as outras destruíram, 
construindo, em seus lugares, novas 
fabricas, relacionadas com a produção 
da máquina de guerra do Terceiro Rei-
ch. Para trabalhar nestas fábricas, prin-
cipalmente na fábrica química gigante 
da IG Farbenindustrie, os alemães trou-
xeram 11 mil trabalhadores forçados, 
principalmente Polacos, Russos e Fran-
ceses.

EXPULSÃO 
DA POPULAÇÃO LOCAL
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A localização do campo – pratica-
mente no centro da Europa ocupada 
pelos Alemães – e também as boas cone-
xões de comúnicação motivaram às auto-
ridades alemãs o aumento do campo em 
grande escala e a deportação, para ele, 
de pessoas de quase todo o continente. 
Na fase de auge de seu funcionamento, 
o campo de Auschwitz era formado 
de tres partes principais:

– A primeira e mais antiga das 
partes foi Auschwitz I, chamada 
de Stammlager (a quantidade de pri-
sioneiros era de 12-20 tys.), formada 
na metade do ano de 1940, no ter-
reno e nos edifícios do quartel polaco 
de antes da guerra, e que foi sistema-
ticamente aumentado para as necessi-
dades do campo;

– A segunda parte foi o campo Aus-
chwitz II-Birkenau (em 1944 con-
tou com mais de 90 mil prisioneiros), 
a maior do complexo de campos Aus-
chwitz. Sua construção foi iniciada no 

outono de 1941, num terreno distan-
te 3 km de Oświęcim, na aldeia de 
Brzezinka, de onde a população polaca 
foi expulsa e suas casas desmontadas. 
Em Birkenau surgiu o maior centro de 
extermínio em massa da Europa sob 
ocupação – câmaras de gás – onde os 
nazistas assasinaram a maior parte dos 
Judeus deportados ao campo; 

– Terceira parte – campo Auschwitz III-
Monowitz (também chamado de 
Buna; no verão de 1944, contava 
com mais de 11 mil prisioneiros). Ini-
cialmente foi um dos subcampos de 
Auschwitz, formado no ano de 1942, 
em Monowice, distante 6 km de 
Oświęcim, ao lado das fábricas de gá-
solina e borracha sintética Buna-Werke, 
construídas durante a guerra pela cor-
poração alemã IG Farbenindustrie. 
Em novembro de 1944, o subcampo 
de Buna tornou-se independente e fi-
cou sendo chamado de KL Monowitz. 
A maioria dos subcampos de Aus-
chwitz estava sob sua administração.

Abril de 1941. 
Os alemães expulsam os Judeus 

de Oświęcim. Antes da guerra, nesta cidade 
de 12 mil habitantes viviam 7 mil Judeus.

DESENVOLVIMENTO

Foto aérea feita pelos aliados em 1944. 
Pode-se ver, entre outros: 
campos Auschwitz I,
Auschwitz II-Birkenau, 
Auschwitz III-Monowitz 
e indústrias químicas IG Farben.

Construção dos banhos do campo. 
Ao fundo estão visíveis as câmaras 
de gás e crematórios nr. IV e nr. V 

(entre as árvores). 
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Arbeitslager Trzebinia. 
Um dos vários subcampos 
de Auschwitz.

A
ut

or
 d

a 
fo

to
: d

es
co

nh
ec

id
o

A
rq

ui
vo

 N
ac

io
na

l d
e 

W
as

hi
ng

to
n



- 7 -

SUBCAMPOS DE AUSCHWITZ
No total, durante os anos 1942-

1944, surgiram 47 subcampos e co-
mandos exteriores de KL Auschwitz, 
que usaram o trabalho escravo de 
prisioneiros. Foram formados prin-

cialmente em minas alemãs, usinas 
e outros estabelecimentos industriais, 
na Alta Silésia, e também em fazendas 
de agricultura e criação.

ISOLAMENTO 
DO MUNDO EXTERIOR

Mesmo com as difíceis condições de 
vida no campo, e sob intenso terror, os 
prisioneiros esforçavam-se para manter 
a dignidade humana. Uma das provas 
foi o movimento de resistência, tanto es-
pontâneo como organizado.

A luta dos prisioneiros no campo 
estava concentrada em salvar da morte 
os companheiros de infortúnio. A resis-
tência dos prisioneiros também tomava 
formas como: atividade militar, politica, 
cultural e vida religiosa.

As primeiras organizações de movi-
mentos de resistência no campo come-
çaram a surgir já na segunda metade 
de 1940. Foram fundadas principal-
mente por prisioneiros políticos polacos, 
que formavam então o maior grupo 
de prisioneiros. Independente dos gru-
pos polacos, por volta dos anos 1942 e 
1943, surgiram no campo organizações 
de prisioneiros de outras nacionalidades. 

7 de outubro de 1944, um grupo de 
prisioneiros do Sonderkommando or-
ganizou um levante armado, matando 
alguns soldados da SS e destruindo um 
dos crematórios.

 Um dos elementos importantes da 
atividade do movimento de resistência 
do campo era informar o mundo sobre os 
crimes cometidos pelos alemães de Hitler, 
no campo de Auschwitz. Isso foi possí-
vel graças ao contato com o movimento 
de resistência que atuava ativamente 
perto do campo e funcionava como in-
termediário, transmitindo para adiante 
as informações reunidas no campo.

Desde o momento em que os ale-
mães fundaram o campo, os polacos que 
moravam em Oświęcim e região, com 
risco de vida, ajudavam os prisioneiros, 
de todas as maneiras possíveis, entregan-
do-lhes comida, remédios e organizando 
fugás.

MOVIMENTO DE RESISTÊNCIA 
NO CAMPO E EM SEU REDOR

Todos os campos e subcampos do 
complexo de Auschwitz foram cerca-
dos pelos alemães com torres de vi-
gilância e cercas com arame farpado 
e qualquer contato de prisioneiros 
com o mundo exterior era proibido. 
O terreno isolado ia além da área que 

se encontrava entre as cercas ocupan-
do uma superfície adicional de cerca 
de 40 quilômetros quadrados (cha-
mada de Interessengebiet – estrefa 
de interesses), existente à volta dos 
campos de Auschwitz I e Auschwitz II-
Birkenau.

EM 1943, O COMPLEXO DE CAMPOS DE AUSCHWITZ 
ERA FORMADO POR TRÊS GRANDES CAMPOS – AUSCHWITZ I, 

AUSCHWITZ II-BIRKENAU, AUSCHWITZ III-MONOWITZ 
– E POR DEZENAS DE SUBCAMPOS MENORES.

Fotografias de prisioneiros registrados 
no campo: rapaz judeu, jovem cigana 
e moça polaca.

Carta pessoal de prisioneiro polaco, 
preso por prestar ajuda a Judeu.
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Witold Pilecki, prisioneiro político polaco, um 
dos primeiros criadores e líderes do movimento 
de resistência do campo, autor de relatórios 
secretos enviados para fora do campo. 
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AUSCHWITZ COMO CAMPO DE CONCENTRAÇÃO 

Judeus
– a partir do ano de 1942, formavam o grupo de maior número de prisioneiros no campo. Foram 

registrados cerca de 200 mil deles.

Prisioneiros políticos
– no geral, foram cerca de 160 mil. A maioria era de Polacos, presos em diversos tipos de opera-

ções de repressão ou por participar no movimento de resistência.

Prisioneiros anti-sociais
– nesta catégoria foram designados principalmente mais de 21 mil romanis registrados (Ciga-

nos). 

SU Prisioneiros de guerra soviéticos – cerca de 15 mil. Destes, cerca de 12 mil foram registrados. 

EH Prisioneiros educativos 
– presos no campo por infringir, supostamente ou realmente, a disciplina no trabalho. Estima-se 

que sua quantidade foi cerca de 11 mil.

PH Prisioneiros da polícia

– eram somente Polacos. Formalmente não eram prisioneiros do campo KL Auschwitz. Por moti-
vos de superlotação das prisões da Gestapo, em Katowice e Myslowice, eram transferidos para 
o campo, onde aguardavam por seu julgamento pela justiça sumária, que geralmente condena-
va-os à pena de morte, através de fuzilamento. Estima-se sua quantidade em vários milhares.

Prisioneiros criminais
– centenas de prisioneiros, principalmente de nacionalidade alemã. Entre eles, as autoridades do 

campo selecionavam com freqüência prisioneiros funcionários que ajudavam aos SS a manter 
o regime no campo.

Testemunhas de Jeová
– presos no campo por causa de seus comportamento e atitude relacionados com seus princípi

os religiosos. Foram registrados nessa catégoria pelo menos 138 pessoas, principalmente de 
nacionalidade alemã.

Homossexuais – pelo menos dezenas de prisioneiros, principalmente de nacionalidade alemã.

CATÉGORIAS E DESIGNAÇÃO DOS PRISIONEIROS NO KL AUSCHWITZ

Edward Galiński (prisioneiro político polaco) 
e Mala Zimetbaum (Judia da Bélgica) 

fugiram de Auschwitz no verão de 1944. 
Após duas semanas, o casal de namorados foi 

capturado e condenado à morte pela Gestapo.
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Durante todo o tempo de existência, 
Auschwitz cumpriu a função de cam-
po de concentração, tornando-se, com 
o decorrer do tempo, o maior campo 
alemão. As autoridades de ocupação, 
no primeiro período de existência do 
campo, enviaram a este principalmente 
prisioneiros políticos polacos, considera-
dos como pessoas muito perigosas, entre 
estes líderes sociais e religiosos, mem-

bros da inteligência, cultura e ciência, 
membros do movimento de resistência, 
oficiais.

O primeiro transporte de prisioneiros 
políticos polacos, contando com 728 pri-
sioneiros, chegou ao campo em 14 de 
junho de 1940, vindo da prisão de Tar-
nów. Esse dia é reconhecido como o co-
meço do funcionamento do campo. Os 
alemães nazistas prenderam Polacos no 
campo, durante todo o seu período de 
funcionamento. Também eram enviadas 
ao campo pessoas presas durante captu-
ras em ruas e operações de deportação, 
quando famílias inteiras eram detidas, 
como por exemplo na operação para co-
lonizar com alemães a região de Zamość 
ou habitantes de Varsovia, durante o le-
vante desta cidade em 1944.

Com o tempo, as autoridades ale-
mãs começaram a enviar para o campo 
grupos de prisioneiros de outros países 
ocupados, bem como Ciganos e prisio-
neiros de guerra soviéticos. Eles eram re-
gistrados e numerados. A partir de 1942, 
começou-se a enviar para o campo 

e a registrar, também Judeus de trans-
portes direcionados ao extermínio em 
massa, que eram – através de seleções 
– apontados pelos médicos da SS como 
aptos para trabalhar ou como objetos de 
seus criminosos experimentos médicos.

Dentre um mínimo de 1,3 milhões 
de todas as pessoas deportadas para 
o campo KL Auschwitz, foram registradas 
e direcionadas ao campo cerca de 400 
mil pessoas: cerca de 200 mil Judeus, 
150 mil Polacos, 23 mil Ciganos, 15 mil 
prisioneiros de guerra soviéticos e 25 mil 
prisioneiros de outras nacionalidades. 
Mais de 50% dessas pessoas morreram 
em conseqüência da fome, trabalhos 
forçados, grande terror, execuções e tam-
bém por resultado das péssimas condi-
ções de vida, doenças e epidemias, cas-
tigos, torturas e criminosos experimentos 
médicos. Cerca de 200 mil prisioneiros 
foram transferidos pelos alemães para 
outros campos de concentração, onde 
grande parte perdeu a vida. No momen-
to da libertação do campo, encontra-
vam-se nele cerca de sete mil pessoas.
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A partir do ano de 1942, o cam-
po começou a exercer uma segunda 
função – tornou-se um centro de ex-
termínio em massa de Judeus euro-
peus. Morreram somente por motivo 
de sua descendência, independente 

de idade, sexo, profissão, naciona-
lidade ou princípios políticos. Após 
a seleção, a maioria dos recém-che-
gados eram assassinados em câmaras 
de gás, por serem definidos pelos 
médicos da SS como inaptos para 

o trabalho: pessoas doentes, idosos, 
mulheres gravidas, crianças. Essas 
pessoas não constavam no registro 
de evidência do campo, ou seja, não 
eram marcadas com números e nem 
registradas.

AUSCHWITZ COMO CENTRO
DE EXTERMÍNIO DOS JUDEUS

KL Auschwitz II-Birkenau. Judeus da Hungria, na rampa de descarregamento. Ao fundo estão visíveis os prédios de câmaras de gás e crematórios.

Lata de Ciclone B e grãos 
de terra de silício, 
dos quais saia o gás.Pavilhão com fornos, no prédio de câmara de gás, e crematorio nr. II em Birkenau.
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EM MAIO E JUNHO DE 1944, OS NAZISTAS DEPORTARAM PARA  AUSCHWITZ 
CERCA DE 440 MIL JUDEUS DA HUNGRIA. NESSE MESMO TEMPO, 
OS FOTÓGRAFOS ALEMÃES REALIZARAM, NO CAMPO DE AUSCHWITZ II-
BIRKENAU, QUASE 200 FOTOS. NESTAS FOTOS, PODE-SE OBSERVAR, 
ENTRE OUTROS, A SELEÇÃO DOS RECÉM-CHEGADOS, PESSOAS INDO PARA 
AS CÂMARAS DE GÁS OU ESPERANDO PELA MORTE, E TAMBÉM A SELEÇÃO 
DAS COISAS QUE PERTENCIAM ÀS PESSOAS ASSASINADAS.
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LISTA DE TRANSPORTES DE JUDEUS SEGUNDO OS PAÍSESa 
DE ONDE FORAM ENVIADOS PARA AUSCHWITZ

 Hungria 438 milb

 Polônia 300 mil

 França 69 mil

 Holanda 60 mil

 Grécia 55 mil

 República Checa e Morávia – Theresienstadt 46 mil

 Eslováquia  27 mil b

 Bélgica 25 mil

 Alemanha e Áustria 23 mil

 Iugoslávia 10 mil

 Itália 7,5 mil

 Letônia 1mil

 Noruega 690

 Campos de concentração e lugares não  determinados 34 mil
 Total 1,1 milhões

a Nas fronteiras de antes da guerra 
b Nas fronteiras durante a guerra elaborado por Franciszek Piper
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Nacionalidade
Quantidade

   de deportados 
Quantidade 

de registrados    Mortos

 Judeus 1,1 milhão

               

               

               

               

               

               

                    

          

200 mil 1 milhão

Polacos 140 - 150 mil                       140 mil 70 -75 mil

Romanis (Ciganos) 23 mil     23 mil 21 mil

Prisioneiros 
soviéticos

15 mil  12 mil  14 mil

 Outros 25 mil     25 mil 10-15 mil

Total 
cerca 

de 1,3 milhão 
cerca 

de 400 mil
cerca de 1,1 

milhão

LIBERTAÇÃO
No final de 1944, com a aproxima-

ção da ofensiva do Exército Vermelho, 
as autoridades do campo iniciaram 
o processo de apagar os vestígios de 
seus crimes, como por exemplo a des-
truição de documentos, desmontagem 
de vários objetos, incêndio ou explo-
são de outros. Os prisioneiros que eram 
capazes de caminhar foram evacuados 

nos dias 17-21 de janeiro de 1945, em 
direção ao Terceiro Reich, no momento 
em que os soldados soviéticos se en-
contravam somente a 60 km do cam-
po, libertando Cracóvia. Cerca de sete 
mil prisioneiros, deixados no campo 
pelos alemães, foram libertados pelos 
soldados do Exército Vermelho no dia 
27 de janeiro de 1945.

Birkenau. Cadáveres de Judeus gaseados, 
queimados ao ar livre. 

Prisioneiros libertados deixam 
o campo de Birkenau. 

Além de Judeus, Polacos, Roma-
nis e prisioneiros de guerra soviéticos, 
os alemães nazistas enviaram ao campo 
também no mínimo: 7 mil Checos, 6 
mil Bielorussos, 4 mil Franceses, 2,5 mil 

Alemães e Austríacos, 1,5 mil Russos, 
800 Eslovacos, 600 Ucranianos. Em um 
número menor (de alguns a centenas), 
foram enviados ao campo prisioneiros 
de quase todos os países da Europa.

Entre os 7 mil prisioneiros de Auschwitz 
libertados 27 de Janeiro de 1945 

encontravam-se mais de 500 crianças.
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VÍTIMAS DO CAMPO KL AUSCHWITZ
(DADOS APROXIMADOS)

elaborado por  Franciszek Piper
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Sapatos que pertenciam às vítimas 
de Auschwitz, encontrados após 
a libertação (fragmento da exposição).

SURGIMENTO DO 
MEMORIAL E MUSEU 

AUSCHWITZ-BIRKENAU
INÍCIO

Alguns meses depois do fim da 
guerra e libertação dos campos nazistas, 
um grupo de ex-prisioneiros polacos co-
meçou a propagar publicamente a ideia 
de conservar a memória das vítimas de 
Auschwitz. Assim que foi possível, uma 
parte deles chegou ao terreno do anti-
go campo, para proteger objetos e ruí-
nas do antigo campo. Eles organizaram 
a chamada Defesa Permanente do Cam-
po de Oświęcim e começaram a cuidar 
dos milhares de peregrinos, que come-
çaram a chegar em massa, buscando 
sinais de seus famíliares, orar e prestar 
homenagem aos assasinados.

Os antigos prisioneiros, mesmo 
antes da abertura oficial do Museu, 
prepararam em seu terreno a primeira 
exposição, aberta no dia 14 de junho 
de 1947. Na cerimônia de abertura, 
participaram cerca de 50 mil pessoas, 
entre: antigos prisioneiros, famíliares 
das vítimas, peregrinos de toda a Po-
lônia, delegações oficiais do governo 
polaco, e também representantes da 
Comissão Central de Estudos dos Cri-
mes Alemães e Comissão Central Ju-
daica de História, além de delegações 
das embaixadas britânica, tchecoslo-
vaca e francesa.

FUNDAÇÃO
Em 2 de julho de 1947, o parla-

mento Polaco aprovou a emenda no 
sentido de preservar eternamente os 
terrenos e objetos do antigo campo 

e fundou o Museu Nacional Oświęcim-
Brzezinka. Este nome, em 1999, foi 
mudado para Museu Nacional Aus-
chwitz-Birkenau em Oświęcim.

O MUSEU SURGIU EM JULHO 
DE 1947. COMPREENDE 
OS TERRENOS DE DOIS ANTIGOS 
CAMPOS DE CONCENTRAÇÃO: 
AUSCHWITZ I 
E AUSCHWITZ II-BIRKENAU, 
COM A SUPERFÍCIE TOTAL 
DE 191 HECTARES. EM 1979, 
A PEDIDO DA POLÔNIA, 
O TERRENO DO ANTIGO 
CAMPO FOI INSCRITO NA LISTA 
DE PATRIMÔNIO MUNDIAL 
DA UNESCO.

Vala comum de vítimas 
dos nazistas encontrada 
após a libertação do campo.

MUSEU OU MEMORIAL?
DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO POLACO DE 1947, A FUN-

ÇÃO DO MUSEU FICOU DETERMINADA COMO: PROTEGER OS TERRENOS DO ANTI-
GO CAMPO E SEUS OBJETOS, REUNIR E AGREGAR PROVAS E MATÉRIAIS RELACIONA-
DOS COM OS CRIMES ALEMÃES COMETIDOS EM AUSCHWITZ, PESQUISA CIENTÍFICA 
E INFORMAÇÃO SOBRE ESTES CRIMES.

MESMO ASSIM, AS QUESTÕES RELACIONADAS COM A ORGANIZAÇÃO, FUNCIO-
NAMENTO E PROGRESSO DO MUSEU FORAM E SÃO OBJETO DE DISCUSSÃO ENTRE 
OS ANTIGOS PRISIONEIROS, E TAMBÉM ENTRE MUSEÓLOGOS, CONSERVADORES, 
HISTORIADORES, PEDAGOGOS E REPRESENTANTES DA MÍDIA.

AINDA DURANTE A CRIAÇÃO DO MUSEU, REFLETIU-SE SE ELE DEVE SOMENTE 
DESCREVER O PASSADO, OU TAMBÉM ESCLARECER E EXPLICAR OS MECANISMOS 
CENTRAIS DO SISTEMA CRIMINAL. SURGIRAM VOZES EXTREMAS EM SUAS PROPO-
SIÇÕES: DESDE A IDEIA PARA ARAR O TERRENO ATÉ A IDEIA DE CONSERVAR AO 
MAXIMO E SALVAR TUDO O QUE FOR POSSÍVEL.

UM ELEMENTO DE DISCUSSÃO É TAMBÉM O NOME DE “MUSEU”. NEM TODOS 
ACEITAM O TERMO “MUSEU NACIONAL AUSCHWITZ-BIRKENAU”. ALGUNS ACHAM 
QUE O ANTIGO CAMPO É, ANTES DE TUDO, UM CEMITÉRIO, OUTROS QUE É UM LU-
GAR PARA RELEMBRAR, UM MONUMENTO, AINDA OUTROS, QUE É UM INSTITUTO 
DA MEMÓRIA, CENTRO DE EDUCAÇÃO E PESQUISA SOBRE O DESTINO DAS PESSOAS 
AQUI ASSASINADAS. DE FATO, O MUSEU CUMPRE AO MESMO TEMPO TODAS ESTAS 
FUNÇÕES, POIS ELAS NÃO SE EXCLUEM, MAS, AO CONTRÁRIO, COMPLETAM-SE.

Enterro de vítimas 
dos últimos dias de campo.
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O Museu faz parte do Ministério da 
Cultura e Patrimônio Nacional e é man-
tido pela Polônia. Somente nos anos 
90 do século XX começaram a chegar 
recursos financeiros do exterior, com 
o fim de conservar alguns objetos.

Depois de visitar o antigo campo, 
Ronald F. Lauder dos USA criou em 
1989, dentro da já existente fundação 
com seu nome, o Projeto Internacional 
de Conservação do Museu Oświęcim-
Brzezinka. A quantia que os especia-

listas da Fundação calcularam como 
mínima para as necessidades de con-
servação do Museu foi de 42 milhões 
de dólares. Os autores do relatório pre-
viram que os fundos necessários para 
este objetivo serão fornecidos, antes 
de tudo, pelos governos dos países 
que seus cidadãos morreram em Aus-
chwitz.

Graças ao trabalho da Comissão 
de Lauder, a ajuda da Alemanha e dos 
estados alemães, e também de outros 
países, diversas instituições, fundações 
– entre elas a francesa Fundação Da 
Memória do Shoah – e pessoas par-
ticulares e projetos sociais, o Museu 
recebeu recursos adicionais, graças 
aos quais pode realizar dezenas de 
reformas de conservação muito sé-
rias, projetos de memória das vítimas 
e esclarecimentos dos terrenos do an-
tigo campo. Entre outros, foi realizada 
a reforma de conservação do prédio 
central da sauna do campo em Birke-
nau, das cercas do campo, e também 

SUPERFÍCIE DO MUSEU
Pertencem ao Museu duas partes 

do complexo KL Auschwitz: o cam-
po matriz (Auschwitz I) em Oświęcim 
e o campo Birkenau (Auschwitz II) em 
Brzezinka.

A questão do espaço que deveria 
se encontrar sob a jurisdição do Mu-
seu foi parte de grande discussão na 
Polônia, na segunda metade dos anos 
40 do século XX. Os diversos subcam-
pos de Auschwitz encontravam-se, mui-
tas vezes, a dezenas de quilômetros de 
distância do campo matriz. A decisão 
definitiva foi de proteção aos terrenos 
de dois principais campos: Auschwitz I 
e Auschwitz II-Birkenau, que contavam 
com a superfície de 191 ha.

 Desta maneira, o Museu teve sob 
contrôle os terrenos nos quais se encon-

travam quase todo o aparato de exter-
mínio em massa dos Judeus e mais de 
150 objetos originais de vários tipos, 
assim como: blocos e barracos para 
prisioneiros, latrinas, prédios de admi-
nistração e direção do campo, posto 
de guarda da SS, prédios em que eram 
recebidos novos prisioneiros, torres de 
vigilância, portões do campo, dezenas 
de quilômetros de cercas e ruas inte-
riores, e a rampa ferroviária (em Bi-
rkenau). Também faz parte do Museu, 
o terreno onde se encontra a vala co-
mum de centenas de prisioneiros que 
morreram pouco antes da chegada dos 
soldados do Exército Vermelho, ou de-
pois da libertação.

Grande parte dos objetos não re-
sistiram à destruição, ainda antes da 

libertação do campo. Alguns deles fo-
ram desmontados ou destruídos pelo 
pessoal da SS, em 1944 e em janeiro 
de 1945, durante a liquidação do cam-
po e eliminação das provas dos crimes. 
Uma parte dos barracos de madeira foi 
desmontada já depois da libertação.

Em 2002, o terreno do Museu foi 
aumentado com a parte onde se en-
contrava a primeira câmara de gás de 
Birkenau, a chamada Casinha Verme-
lha e, em 2004, com o prédio chama-
do de Velho Teatro (durante a guerra 
funcionou como armazém do campo) 
e o terreno ao redor deste (onde se 
encontrava a Mina de cascalho - local 
do trabalho que causou muitas mortes 
e também local de muitas execuções 
de prisioneiros).

MEIOS DE SUBSISTÊNCIA

Foto aérea contemporânea dos terrenos do antigo campo Auschwitz I.
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Foto aérea contemporânea dos terrenos 
do antigo campo Auschwitz II-Birkenau.

Em 1990, o ministro polaco 
de Cultura e Arte nomeou o Con-
selho Internacional do Museu de 
Oświęcim. Fizeram parte de sua for-
mação ex-prisioneiros, historiadores 
e especialistas de diferentes países. 
O Conselho é um corpo de opini-
ões e ideias criadoras. O Museu usa 
de sua opinião para tomar decisões 
relacionadas ao funcionamento do 
Memorial, em questões controversas 
não ligadas diretamente a ele, mas 
que causam interesse social na Polô-

nia e no exterior (por ex. a chamada 
questão do supermercado, mosteiro 
das carmelitas ou a cruz na mina de 
cascalho).

Em 2000, o Primeiro Ministro da 
República da Polônia informou so-
bre o surgimento do Conselho Inter-
nacional de Oświęcim, cuja cadência 
tem duração de 6 anos. Ele recebeu 
as obrigações do Conselho anterior; 
a diferença entre eles é de ser um 
órgão de opinião-e-conselho do pre-
sidente do conselho de ministros, no 

que se diz respeito à proteção e fun-
cionamento não apenas dos terrenos 
do antigo campo nazista de extermí-
nio de Auschwitz, mas também de 
outros memoriais de genocídio que se 
encontram em território da Polônia.

Em 2006, foi nomeado um novo 
Conselho, formado por representan-
tes dos países: França, Israel, Alema-
nha, Polônia, USA e Grã-Bretanha. 
Como seu presidente, foi nomea-
do o ex-prisioneiro de Auschwitz, 
prof. Władysław Bartoszewski.

foi relembrado o terreno da primeira 
câmara de gás de Birkenau e o ramal 
ferroviário (chamado de Judenrampe) 

que se encontra entre os campos de 
Auschwitz I e Auschwitz II-Birkenau, 
onde, entre a primavera de 1942 até 

maio de 1944, chegavam os transpor-
tes de Judeus, Polacos e Ciganos de-
portados ao campo.

CONSELHO INTERNACIONAL 
DE OŚWIĘCIM

Em 2005, o ministro polaco de Cul-
tura nomeou o Conselho de Programa-
ção, que surgiu nesse mesmo ano jun-
to ào Museu Internacional do Centro 

de Educação sobre Auschwitz e o Ho-
locausto. Serve de ajuda ao Centro em 
suas ações que têm como objetivo, an-
tes de tudo, mostrar às novas gerações 

a memória e Educação sobre as vítimas 
de Auschwitz e do Holocausto.

CONSELHO DE PROGRAMAÇÃO DO CENTRO 
DE EDUCAÇÃO SOBRE AUSCHWITZ E O HOLOCAUSTO
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ATIVIDADE 
DO MUSEU

SEGUNDO OS ESTATUTOS, O DESER DO MUSEU É AGLOMERAR, 
PROTEGER, CONSERVAR ARQUIVOS E OBJETOS HISTÓRICOS, 
PESQUISAR E INFORMAR.

No campo e no terreno a sua volta, 
foram encontrados, após a libertação, 
milhares de objetos que pertenciam 
aos Judeus levados para extermínio: 
malas (algumas com nomes e ende-
reços das vítimas), mantas judaicas de 
oração, próteses, óculos, sapatos, etc. 
Estes objetos fazem parte hoje da ex-
posição nos blocos do campo, no ter-
reno do antigo Auschwitz I, onde esta 
a exposição geral que apresenta a His-
tória dos acontecimentos do campo.

Nas coleções do Museu, encon-
tram-se documentos e fotografias, 
trabalhos artísticos, inclusive realiza-
dos ilegalmente pelos prisioneiros no 
campo, e também feitos já depois 
da libertação. Grande significado de 
informação, possui a rica coleção de 
gráficos e quadros realizados por ex-

prisioneiros, nos primeiros anos após 
a libertação. Eles apresentam cenas da 
vida no campo e são um tipo de relato 
deixado por aqueles que sobrevive-
ram. Grande parte foi feita por artistas 
que tomaram parte na criação do Mu-
seu e foram seus primeiros projetistas.

A parte de tudo isso, o Museu 
aglomera documentos nazistas e ma-
tériais feitos durante o tempo em que 
o campo existia, inclusive matériais 
feitos pelo movimento de resistência 
dentro e ao redor do campo, e ma-
tériais pós-guerra: relatos e memórias 
de ex-prisioneiros, depoimentos feitos 
durante os processos realizados contra 
nazistas, em diferentes países, e rica 
literatura presente em todo o mundo, 
sobre o tema KL Auschwitz e sobre 
o nazismo.

Malas que pertenciam aos Judeus 
deportados para Auschwitz.

Franciszek Jaźwiecki, auto-retrato.

No departamento de coleções, encontram-se cerca de 6 mil obras de arte, das quais 2 mil 
são trabalhos de autoria de prisioneiros de Auschwitz, feitos no campo durante a guerra.
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NAS COLEÇÕES DO ARQUIVO ENCONTRAM-SE, ENTRE OUTROS, 
DOCUMENTOS DO CAMPO QUE NÃO FORAM DESTRUÍDOS, 

CERCA DE 39 MIL NEGATIVOS DE FOTOGRAFIAS DE PRISIONEIROS 
RECÉM-CHEGADOS E CERCA DE 2,5 MIL FOTOGRAFIAS FAMÍLIARES, 

TRAZIDAS PARA AUSCHWITZ POR JUDEUS, PRINCIPALMENTE 
DOS GUETOS DE BĘDZIN E SOSNOWIEC.

COLEÇÕES
O Departamento de Coleções aglo-

mera e protege principalmente objetos 
que existiram no campo e bens rouba-
dos dos deportados e assasinados, en-
contrados no terreno do campo e nas 
suas proximidades, após a libertação. 
Além disso, o Museu recupera objetos 
via doações.
Nas coleções do Museu se encontram, 
entre outros:
– mais de 80 mil sapatos;
– cerca de 3,8 mil maletas, destas, 2,1 mil 

com inscrições;
– cerca de 12 mil panelas;
– cerca de 40 kg de óculos;
–  460 unidades de próteses;
– 570 unidades de roupas de campo, 

os chamados listrados;
– 260 unidades de roupa civil;
– 260 unidades de mantas judaicas de 

oração;
– 40 m3 de objetos de metal derreti-

dos, dos terrenos do chamado Canadá 
– armazéns de objetos roubados das 
vítimas de extermínio em massa no Bi-
rkenau;

– 6 mil exemplares de coleção artística 
(desta, cerca de dois mil objetos artís-
ticos foram realizados por prisioneiros, 
em campos de concentração).

Sob a proteção do Museu, encon-
tram-se também cerca de duas tonela-
das de cabelos de mulheres deportadas 
ao campo.

ARQUIVO

Nas coleções do Arquivo encon-
tram-se documentos originais do campo 
de procedência alemã, cópias de docu-
mentos recebidos de outras instituições 
nacionais e do exterior, matériais de 
processos de criminosos nazistas, do-
cumentos feitos durante a guerra pelo 
movimento de resistência do campo 
e ao redor deste, matériais que surgi-
ram após a guerra (memórias, relatos 
de ex-prisioneiros e de outras pessoas, 
fotografias, microfilmes, negativos, fil-
mes documentais e arquivais, pesquisas, 
conferências, cenários de exposições 
e de filmes, atas preliminares.

A coleção referida contém, entre ou-
tros:
– cerca de 39 mil negativos de fo-

tografias de prisioneiros recém- che-
gados, realizadas pela administração 
do campo, no período que precedeu 
o sistema de tatuagem como meio de 
identificação do prisioneiro ;

– cerca de 200 fotografias realiza-
das pela SS de Birkenau, duran-
te a deportação de Judeus da 
Hungria em 1944; algumas fotos 
tiradas ilegalmente por membros 
do Sonderkommando, nas proxi-
midades das câmaras de gás em 
Birkenau; cerca de 500 fotos de 
objetos e do terreno de KL Aus-
chwitz, realizadas pela SS durante 
o tempo de funcionamento do cam-
po; cerca de 2,5 mil fotografias 
famíliares trazidas por pessoas de-
portadas para Auschwitz (principal-
mente por Judeus dos guetos de Będzin 
e Sosnowiec); dezenas de fotogra-
fias aéreas, de terrenos do campo, 
realizadas por pilotos americanos em 
1944, e fotos feitas, após a liberta-
ção, por trabalhadores do Museu 
e outros; 

– documentos do campo e relacio-
nados com o campo, contendo, en-
tre outros:

– 48 “Livros de óbitos” do campo, que 
contém cerca de 70 mil atéstados de 
óbitos de mortos e assasinados em 
Auschwitz;

– 248 volumes de documentos da Zen-
tralbauleitung der Waffen SS und Po-
lizei Auschwitz (Diretoria Central de 
Construção Waffen SS e Polícia em 
Auschwitz), contendo documenta-
ção técnica e planos realizados com 
a construção e aumento do campo, 
sua infraestrutura e planos de desen-
volvimento da cidade de Oświęcim; 

Armazéns do campo queimando, 
incendiados em janeiro de 1945 pelos 
alemães, que se retiravam sob o avanço 
do exercito soviético. Mesmo com todo 
esforço, os nazistas não conseguiram 
destruir todas as provas de crimes 
cometidos em Auschwitz.
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Lista de prisioneiros que chegaram ao campo 
de Auschwitz, no dia 26 de setembro de 1941. 

A
rq

ui
vo

 d
o 

M
us

eu
 N

ac
io

na
l 

A
us

ch
w

itz
-B

ir
ke

na
u



- 18 -

– 64 volumes de documentos da SS 
Hygiene Institut (Instituto de Higiene 
da SS); 

–  16 volumes de atas pessoais de pri-
sioneiros;

– oito mil cartas e postais enviadas 
do campo por prisioneiros; 

– cerca de 800 mil quadros de mi-
crofilmes (principalmente cópias de 
documentos do campo ou documen-
tos recuperados de outras fontes);

– mais de duas mil gravações com re-
latos e memórias de ex-prisioneiros;

– mais de mil videocassetes com ma-
tériais de temas sobre a guerra e so-
bre campos;

– cerca de 130 filmes (rolo de filme) 
filmes documentais, longa e curta-
metragem sobre temas de guerra 
e campos;

– 161 volumes do projeto “Decla-
ração”, contendo mais de 3,5 mil 
relatos de ex-prisioneiros de cam-
pos de concentração, trabalhado-
res forçados, moradores da região 

de Oświęcim, etc., num total de mais 
de 30 mil páginas;

– 251 volumes do conjunto “Me-
mórias”, contendo mais de 1,4 mil 
recordações de ex-prisioneiros de 
campos de concentração, trabalha-
dores forçados, moradores da região 
de Oświęcim, etc., num total de mais 
de 45 mil páginas;

– 78 volumes de atas de processos, 
do comandante do campo Rudol-
fa Hössa e da guarnição do campo 
KL Auschwitz, num total de 16 mil 
páginas;

– 192 volumes do conjunto “Ques-
tionário”, preenchido por ex-prisio-
neiros, cerca de 20 mil páginas;

– 27 volumes de questionários te-
máticos, realizados com ex-prisio-
neiros, num total de cerca de oito mil 
páginas;

– 7 volumes de atas e relatos sobre 
a evacuação dos prisioneiros de 
KL Auschwitz, em 1945 r., com mais 
de mil páginas.

Nas coleções do Arquivo, estão guardados, 
entre outros, documentos originais 
do campo: (a partir de cima) carta 

de registro de prisioneiro polaco, preso por 
atividade no movimento de resistência, 

fragmento da lista de prisioneiros mortos, 
dos chamados livros de estados diários 

do campo de Auschwitz. 

Fragmento de mensagem, do dia 4 de setembro 
de 1944, para o movimento de resistência 
polaco em Cracóvia, onde os autores 
– Józef Cyrankiewicz e Stanisław Kłodziński 
–  informam sobre o envio de fotografias da  
“operação de gáseamento” e sobre 
a possibilidade de realizar mais fotografias.

CONTATO 
COM EX-PRISIONEIROS

RECOLHEMOS INFORMAÇÕES 
SOBRE EX-PRISIONEIROS 

A responsável por buscar e manter 
contatos com ex-prisioneiros, aglo-
merar e pesquisar documentos sobre 
eles, é a Seção de Cooperação com 
Ex-prisioneiros. Os empregados da 
Seção também realizam catálogos de 
nomes e números de ex-prisioneiros, 
com base em matériais de arquivo pós-
guerra (relatos, memórias, depoimen-
tos, etc.). Além disso, descrevem os 
relatos de ex-prisioneiros e de pessoas 
envolvidas em operações de levar aju-
da aos prisioneiros do campo. Organi-
zam arquivos e realizam atividades de 
pesquisas científicas e educacionais. 
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As coleções da biblioteca estão 
de acordo com o perfil do Museu. 
As publicações aglomeradas dizem 
respeito à História da II Guerra Mun-
dial, Holocausto, prisões e campos de 
concentração, principalmente em re-
lação ao Kl Auschwitz, anti-semitismo 
e racismo. Grande parte dos 30.000 
volumes do acervo de livros diz res-
peito, além disso, ao movimento 
de resistência durante a II Guerra 
Mundial, História do Terceiro Reich 
e problemática do Nazismo. Também 
é rica em publicações sobre a Histó-
ria e tradição da nação Judaica. Além 
da literatura documental e pesquisas 
científicas, o acervo conta também 
com belas-letras (memórias, roman-
ces, novelas, poesia, drama) mapas, 
atlas, enciclopédias, dicionários e re-
vistas. Existe ainda o acervo especial 

– livros e revistas editados no Terceiro 
Reich. 

INFORMAÇÕES 
SOBRE EX-PRISIONEIROS

As pessoas que desejem receber 
informações sobre ex-prisioneiros po-
dem entrar em contato, pessoalmente 
ou por escrito, com o Serviço de Infor-
mações sobre Ex-prisioneiros. Os fun-
cionários deste Serviço irão ceder in-
formações, baseados em documentos 
existentes e relacionados com o cam-
po. Infelizmente não existe nenhum 
tipo de informação por escrito sobre 

a grande maioria das vítimas de Aus-
chwitz – pois a maior parte da docu-
mentação foi destruída pelos Alemães, 
ainda antes da libertação do campo, 
e a grande maioria dos deportados nun-
ca chegou a ser registrada. Principal-
mente no caso de Judeus direcionados 
às câmaras de gás pelos soldados da SS, 
durante as seleções realizadas imediata-
mente após a chegada ao campo. 

ARQUIVO DIGITAL
A criação da base de dados sobre os 

prisioneiros de KL Auschwitz tem gran-
de significado para guardar a memória 
sobre as pessoas presas e assasinadas 
neste lugar. No presente momento, na 
base de dados digitais, que está sendo 
constantemente aumentada e apresen-

ta mais de meio milhão de registros, 
encontram-se informações de 56 gru-
pos de documentos sobre o campo. 
O arquivo eletrônico permite um rapi-
do acesso às informações e análises dos 
matériais procurados na tela do com-
putador. 

BIBLIOTECA

Depois da guerra, foram encontradas, 
no terreno do campo, anotações feitas durante 
a guerra pelos prisioneiros judeus do chamado 
Sonderkommando, que eram obrigados 
a queimar, nos crematórios, os cadáveres 
dos assassinados. Juntamente com 
o depoimento dos prisioneiros, estes 
documentos são importantes materiais como 
provas dos crimes cometidos pelos nazistas. 
Na fotografia, são visíveis fragmentos 
de anotações de um autor desconhecido. 
Escrito em idioma iídiche, este manuscrito foi 
desenterrado, próximo às ruínas da câmara 
de gás nr III, no ano de 1952, e contém, 
entre outros, a descrição do processo 
de extermínio dos Judeus nas câmaras de gás.

O Grupo do Arquivo Digital é responsável 
pela criação de uma base de dados digital 
sobre os prisioneiros e pessoas deportadas 
para o KL Auschwitz.
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SOB O CUIDADO DO DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO, EXISTEM MAIS DE 150 OBJETOS CONSERVADOS, 
CERCA DE 300 RUÍNAS, ENTRE ESTAS OS RESTOS DE QUATRO CÂMARAS DE GÁS E CREMATÓRIOS, 
EM BIRKENAU, MAIS DE 13 KM DE CERCAS COM 3,6 MIL PILARES DE CONCRETO 
E MUITOS OUTROS TIPOS DIFERENTES DE ESTABELECIMENTOS. 

CONSERVAÇÃO DAS COLEÇÕES E OBJETOS DO MUSEU

A proteção e os cuidados quanto 
à conservação abrangem 150 objetos 
imóveis ( por ex. blocos, barracos, pré-
dios do antigo campo), cerca de 300 
ruínas, entre elas, as ruínas de quatro 
câmaras de gás e crematórios de Bi-
rkenau, muito importantes na Histó-
ria de Auschwitz, mais de 13 km de 
cercas com 3,6 mil postes de concreto 
betão e vários outros tipos de elemen-
tos. Em cerca de 200 hectares encon-
tram-se quilômetros de ruas endureci-
das, valetas, linhas de trem com ramal 

ferroviário e rampa de descarga, duas 
fossas do antigo campo, piscina contra 
incêndio, etc. A vegetação baixa e as 
árvores ante e pós-guerra (incluindo 
cerca de 20 hectares de mata) estão 
sob conservação constante. 

Também existe uma proteção de 
conservação sobre os documentos de 
arquivo, objetos de uso diário, fotos 
e obras de arte. No Museu encon-
tram-se cerca de duas mil obras de 
arte feitas na época de funcionamento 
do campo e cerca de quatro mil pós-

guerra, que estão constantemente sob 
conservação. 

A cooperação com entidades de 
ensino superior (Universidade Mikołaj 
Kopernik em Toruń, Academia de Ar-
tes Plásticas de Cracóvia e Varsóvia, 
Fachhochschule em Colonia na Ale-
manha, Politécnica da Silésia e de 
Świętokrzyski, Escola Central de Ad-
ministração do Campo) permite a exe-
cução de projetos modernos de con-
servação e a organização de práticas 
estudantis. 

OFICINA DE CONSERVAÇÃO
Aberta no ano de 2002, a Oficina 

de Conservação é uma das mais moder-
nas e bem equipadas do país. Nela, já 
foram realizadas importantes missões: 
foram conservadas mais de 80 mil uni-
dades de sapatos, roubados pela SS das 
pessoas deportadas para Auschwitz; 
também receberam processo de conser-
vação elementos metálicos dos crema-

tórios de Birkenau, a poltrona gineco-
lógica do gabinete de experimentos do 
médico alemão Clauberg, dezenas de 
maletas, desenhos, gráficas e quadros, 
que agora podem ser vistos em expo-
sições pela Polônia e exterior. Também 
foram realizadas conservações de parte 
dos documentos originais guardados no 
Arquivo do Museu.

PESQUISA SOBRE A HISTÓRIA 
DE AUSCHWITZ

Uma das torres de vigilância 
do campo. O Departamento 

de Conservação é responsável pela 
proteção e conservação tanto do terreno, 

como dos objetos do antigo campo. 

Laboratório de conservação.
Trabalhos de conservação sendo realizados 

em um dos barrações de Birkenau.

Os historiadores do Museu traba-
lham na pesquisa histórica sobre o cam-
po de Auschwitz. Seu trabalho concen-
tra-se principalmente em três temas:
– determinação da entidade das víti-

mas;

– pesquisa de questões pouco apro-
fundadas sobre a História de diversas 
partes do campo e estrutura da SS re-
lacionada com Auschwitz; 

– edição da origem da História de Aus-
chwitz.
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Um dos trabalhos de pesquisa 
mais importantes sobre a História 
do KL Auschwitz é o Calendário 
de acontecimentos no KL Auschwitz, 
autoria de Danuty Czech, Historiadora 
do Museu.

O resultado de vários anos de pesquisa 
da Historiadora Heleny Kubicy 
e o álbum chamado Não se pode 
esquecê-los, em homenagem à memória 
das crianças deportadas para KL 
Auschwitz. A maioria delas foi assassinada 
pelos nazistas, logo após a chegada 
ao campo.

Os trabalhos de pesquisa foram 
iniciados na metade dos anos cinqüen-
ta. Inicialmente foram concentrados 
na publicação das origens básicas da 
História do campo, nas memórias de 
ex-prisioneiros e pesquisa dos diversos 
temas sobre Auschwitz. A primeira con-
quista importante foi a realização do 
Calendário de acontecimentos do Campo 
de Concentração Auschwitz-Birkenau, de 
autoria da Sra. Danuta Czech. Este tra-
balho, após atualização e complemen-
to, foi editado como publicação in-
dependente na Alemanha, em 1989, 
e depois na Polônia (1992), Estados 
Unidos (1997) e na Itália (2006).

Na segunda metade dos anos ses-
senta e setenta, as pesquisas foram 
concentradas sobre os temas: sub-
campos de KL Auschwitz, movimento 
de resistência do campo e campo de 
Birkenau. Ao mesmo tempo, foram 
realizadas pesquisas sobre questões 
como: emprego dos prisioneiros de KL 
Auschwitz (Franciszek Piper), evacua-
ção, liquidação e libertação do campo 
(Andrzej Strzelecki).

 Nos anos seguintes, começaram 
a ser realizadas pesquisas sobre temas 
relacionados com a História geral do 
campo, e também sobre assuntos mais 
detalhados. Como resultado disso, sur-
giram publicações de vários volumes, 
como por exemplo: Obituário de Aus-
chwitz, Livro de Memórias. Ciganos no 
campo de concentração de Auschwitz-
Birkenau, e também três Livros de 
Memórias adicionais, dedicados aos 
Polacos: Livro de Memórias. Transportes 
de Polacos de Varsovia para KL Auschwitz 
1940-1944, Livro de Memórias. Trans-
portes de Polacos para KL Auschwitz de 
Cracóvia e de outras localidades do sul 
da Polônia 1940-1944 e Livro de Me-
mórias. Transportes de Polacos de Radom 
e outras localidades da região de Kielec 
para Kl Auschwitz 1940-1944. 

Nos Livros de Memória foram ana-
lisadas não somente a quantidade de 
transportes, mortalidade no campo, 
mas também, sempre que possível, 

foram realizados esforços para des-
cobrir informações sobre a biografia 
de pessoas em particular. Princípios 
semelhantes foram aplicados tam-
bém no caso de uma obra coletiva sob 
o título de Homens de boa vontade. Li-
vro de Memórias dos habitantes da Re-
gião de Oświęcim que prestaram ajuda 
aos prisioneiros de KL Auschwitz (red. 
Henryk Świebocki), e de duas obras 
em album: uma delas em homena-
gem aos Judeus de Będzin deportados 
para Auschwitz com o título de Antes 
de partirem e outra obra sobre crianças 
chamada É proibido esquecê-los. As ví-
timas mais jovens em KL Auschwitz (He-
lena Kubica). 

Outros temas importantes pesqui-
sados pelos historiadores do Museu 
são: o número de vítimas de KL Aus-
chwitz (Franciszek Piper), relatórios 
dos fugitivos de KL Auschwitz (Henryk 
Świebocki), movimento de resistên-
cia no campo e ao seu redor (Henryk 
Świebocki), pilhagem dos bens das ví-
timas (Andrzej Strzelecki), subcampo 
Buna e História da IG Farbenindustrie 
(Piotr Setkiewicz), experimentos mé-
dicos criminosos (Irena Strzelecka), 
História de determinadas partes do 
campo (Irena Strzelecka), destino 
dos Judeus do gueto de Łódz depor-
tados para o KL Auschwitz (Andrzej 
Strzelecki), extermínio em Auschwitz 
dos Polacos deportados da região de 
Zamość nos anos 1942-1943 (Hele-
na Kubica), destino dos Ciganos na 
Europa ocupada e seu extermínio em 
Auschwitz (Wacław Długoborski), Tes-
temunhas de Jeová em KL Auschwitz 
(Teresa Wontor-Cichy), biografias dos 
membros do grupo de resistência, en-
tre eles, do capitão de cavalaria Witold 
Pilecki e do subtenente Stefan Jasieński 
(Adam Cyra). 

O auge dos trabalhos de pesquisas, 
de vários anos, do Museu é a publi-
cação de uma obra completa, editada 
em várias línguas, em cinco volumes, 
chamada: Auschwitz 1940-1945. Aspec-
tos fundamentais da História do campo.
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EXPOSIÇÕES 
E MEMÓRIA

CARÁTER ESPECIAL DO MUSEU AUSCHWITZ 
O TERRENO ORIGINAL E OBJETOS, RUÍNAS E VESTÍGIOS DOS CRIMES 
DE HOLOCAUSTO E GENOCÍDIO AQUI REALIZADOS FORMAM 
A EXCEPCIONALIDADE DESTE LUGAR. AQUI SE ENCONTRAM, 
ENTRE OUTROS: TERRENOS COM CINZAS HUMANAS, RUÍNAS 
DE CÂMARAS DE GÁS E CREMATÓRIOS; LUGARES ONDE OS MÉDICOS 
DA SS REALIZAVAM SELEÇÕES; CAMINHOS POR ONDE PESSOAS 
ERAM LEVADAS ATÉ AS CÂMARAS DE GÁS; LUGARES ONDE FAMÍLIAS 
INTEIRAS ESPERAVAM PELA MORTE; LUGARES DE REVOLTAS 
DE PRISIONEIROS, LUGARES DE EXECUÇÕES.

EXPOSIÇÃO GERAL NO TERRENO 
DO ANTIGO KL AUSCHWITZ I

A primeira exposição permanente foi 
aberta nos antigos barrações para prisio-
neiros no terreno do antigo Auschwitz I, 
no ano de 1947. No ano de 1955, foi 
realizada uma nova exposição que – fora 
algumas mudanças – existe até hoje. 

A exposição descreve duas funções 
básicas de KL Auschwitz: campo de 
concentração para prisioneiros, de di-
versas nacionalidades, e maior centro 
de extermínio em massa de Judeus eu-
ropeus.

Fotografias de Judeus deportados para 
Auschwitz encontradas no terreno do campo, 

após a libertação. Fragmento da exposição 
no prédio onde funcionavam os antigos 

banhos do campo de Birkenau. 

No Museu está exposta 
uma das mais chocantes provas 
do crime – cerca de 2 toneladas 

de cabelos de mulher cortados das vítimas. 

Câmara de gás nr I no campo 
de Auschwitz I. Situação atual.

– a exposição mostra as condições 
existênciais dos prisioneiros de Aus-
chwitz, que morriam no campo em con-
seqüência do trabalho pesado, fome, 
doenças, experimentos, e também exe-
cuções e diversos tipos de torturas e cas-
tigos. Encontram-se aqui fotografias de 
prisioneiros que morreram no campo, 
documentos e também obras de arte re-
presentando a vida no campo. No barra-
cão que cumpria a função de prisão do 
campo, existem salas e celas em estado 
original, nas quais eram mantidos prisio-
neiros do campo e também pessoas de 
fora que eram presas por tentar ajudar 
os prisioneiros. Em alguns lugares, nas 
paredes, portas e parapeitos, é possível 
ver desenho e escritas feitos na época de 
funcionamento do campo. Neste bloco, 

também existem exposições sobre o mo-
vimento de resistência do campo, sobre 
castigos e execuções e também sobre 
o destino dos prisioneiros-policiais. Nos 
porões encontram-se celas de castigo 
onde os soldados da SS trancavam pri-
sioneiros considerados culpados por não 
respeitar o regulamento do campo. Em 
1941, também eram trancados os con-
denados à morte por fome. Nos porões 
deste bloco, também morreu, entre ou-
tros, Maksymilian Maria Kolbe, padre ca-
tólico que, para salvar um dos prisionei-
ros, apresentou-se no lugar deste como 
voluntário para unir-se aos condenados a 
morrer de fome. Também, neste lugar, no 
outono de 1941, os soldados da SS reali-
zaram o primeiro teste com gás venenoso 
Ciclon B para matar pessoas em massa.

CAMPO DE CONCENTRAÇÃO

Fo
to

: L
id

ia
 F

or
yc

ia
rz

Fo
to

: R
ys

za
rd

 D
om

as
ik

Fo
to

: S
ta

ni
sł

aw
 M

om
ot



- 23 -

CENTRO DE EXTERMÍNIO 
EM MASSA DE JUDEUS EUROPEUS

– a exposição ilustra o funciona-
mento do processo de extermínio, co-
meçando com a chegada dos Judeus na 
rampa do campo, seleção das pessoas, 
realizadas pelos médicos da SS, e mor-
te nas câmaras de gás. Uma das mais 
chocantes provas do crime são cerca 
de 2 toneladas de cabelos cortados 
de vítimas. Uma vista não menos co-
movente são os objetos originais que 
pertenciam aos deportados, e que fo-

ram encontrados após a libertação do 
campo, como por exemplo: mantas 
judaicas de oração, óculos, malas com 
nomes e endereço de vítimas, sapatos, 
proteses, roupas infantis, bacias, etc. 
Isto é uma pequena parte dos bens 
de Judeus assassinados, que o coman-
do alemão do campo não conseguiu 
a tempo enviar ao territorio do Terceiro 
Reich ou destruir antes da evacuação 
de Auschwitz.

MEMÓRIA DE BIRKENAU
COMO A MAIORIA DAS VÍTIMAS DE AUSCHWITZ FOI ASSASSINADA 
EM BIRKENAU, DECIDIU-SE NÃO CRIAR EXPOSIÇÕES PARA MUSEU 

E MANTER O TERRENO DO CAMPO INTOCÁVEL. 

A única exposição existente no ter-
reno de Birkenau foi inaugurada em 
2001, e se encontra no prédio chama-
do de Sauna, no qual durante a guer-
ra era feito o registro e desinfecção de 
novos prisioneiros. A função e História 
deste prédio pode ser conhecida, cami-
nhando-se pelos compartimentos, na 
mesma ordem em que os prisioneiros 
eram obrigados a passar. Na última sala 
encontram-se cerca de duas mil foto-
grafias, trazidas pelos Judeus deporta-
dos para Auschwitz e encontradas após 
a libertação do campo. 

No terreno de Birkenau, encontra-se 
também um monumento em homena-
gem às vítimas do campo.

Em 2005, houve uma comemora-

ção de dois lugares trágicos, relacio-
nados com a História das deportações 
e extermínio:
– o terreno, no qual se encontrava a pri-

meira câmara de gás, que os Alemães 
puseram em funcionamento durante 
a primavera de 1942, próximo do 
campo de Birkenau, chamada de Ca-
sinha Vermelha;

– ramal ferroviário, que se encontra en-
tre os campos Auschwitz e Birkenau 
(chamado de Judenrampe), onde 
a partir do outono de 1942 até maio 
de 1944, chegavam os transportes de 
Judeus, Polacos e Ciganos deportados 
para o campo. Na Judenrampe eram 
realizadas as seleções de Judeus re-
cém-chegados, por médicos da SS.

EXPOSIÇÕES NACIONAIS
No terreno do antigo campo de 

Auschwitz I, encontram-se também ou-
tras exposições, chamadas de exposi-
ções nacionais, criadas inicialmente por 
iniciativa de ex-prisioneiros vindos de 
diferentes países, associados ao Comitê 
Internacional de Oświęcim. Seu objetivo 
é a popularização do conhecimento 
sobre a ocupação nazista nos países de 
onde eram deportadas pessoas para Aus-
chwitz e apresentação de seu destino. 

A primeira exposição deste tipo, 
foi inaugurada em 1960. Durante as 
dezenas de anos de sua existência, al-
gumas foram liquidadas, outras modi-
ficadas total ou parcialmente, também 
surgiram novas. São obras de grupos de 
especialistas, convocados por diversos 
países, que tiveram seus cidadãos como 
vítimas de  Auschwitz. Estão em colabo-
ração com o Museu e oficializados pelo 
Conselho Internacional de Oświęcim.

Birkenau. Placa de Memorial diante 
da rampa na qual paravam 
os trens com deportados ao campo. 
No primeiro plano, fotografias alemãs 
da época da guerra.

Birkenau. 
Ruínas da câmara de gás e crematório nr III.

Parede da Morte, na qual os nazistas 
fuzilaram milhares de pessoas. 
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O objetivo básico da Editora  é man-
ter a memória das vítimas do campo, 
documentação do Holocausto e dos cri-
mes cometidos pelos nazistas no cam-
po e propagar em larga escala o tema 
Auschwitz. 

A Editora publica, em diversos idio-
mas, pesquisas científicas e popular-
científicas, literatura, memórias, álbuns, 
catálogos, guias, poesia, pósters e docu-
mentários sobre a história. 

Dentre as mais importantes publica-
ções da Editora, devemos citar: Calendá-
rio de acontecimentos de KL Auschwitz, de 
autoria de Danuta Czech, e um conjunto 
de monografias de cinco volumes, so-
bre a História do campo, com o título 
de Auschwitz 1940-1945. Questões fun-
damentais da História de KL Auschwitz, 
em versões de vários idiomas. 

A partir de 1957, vem sendo edi-
tado um periódico científico – Cader-

nos de Oświęcim (nas versões polaca 
e alemã) – que contém o resultado de 
pesquisas científicas de trabalhadores 
do Museu  e de outros pesquisadores 
sobre diferentes aspectos da História 
do campo. 

Desde 1994, também vem sendo 
editado um boletim de informações, 
chamado PRÓ-MEMÓRIA, que é di-
recionado, em larga escala, às infor-
mações sobre o funcionamento do 
Museu e seus contextos científicos, 
políticos  e sociais. Diferente do carác-
ter científico de Cadernos de Oświęcim 
e direcionado a um largo círculo de 
destinatários: desde pesquisadores até 
jovens da escola secundaria.

Todas publicações podem ser ad-
quiridas nos pontos de venda, que 
se encontram no terreno do Museu, 
e também online por intermédio da li-
vraria virtual www.auschwitz.org.pl.

O objetivo principal da Editora é manter 
a memória das vítimas do campo, 

documentar o Holocausto e crimes 
realizados no campo, pelos nazistas, 

e propagar largamente o tema Auschwitz.

No presente momento, estão à disposição as seguintes exposições:    
– “Martírio, luta e extermínio dos Judeus nos anos 1933-1945”; 
– “Luta e martírio da nação polaca nos anos 1939-1945”; 
– “Extermínio dos Romanis europeus”; 
– “Tragédia dos Judeus eslovacos”;
– “Prisioneiros Tchecos em KL Auschwitz”;
– “O cidadão traído. Memória das vítimas do Holocausto da Hungria”; 
–  “Deportados da França para KL Auschwitz”; 
– “Bélgica 1940-1944. Ocupação e deportação para KL Auschwitz”;
– “Perseguição e deportação dos Judeus da Holanda nos anos 1940-1945”;
– e também exposições preparadas pelos seguintes países: Áustria, Iugoslávia, Rús-

sia (em fase de atualização), Itália.

EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS 
E AMBULANTES

Durante os mais de 60 anos de 
existência, o Museu organizou quase 
300 exposições temporárias e ambu-
lantes. Foram vistas por mais de 15 
milhões de pessoas. Fora da Polônia, 

as exposições foram apresentadas na 
Áustria, Grã-Bretanha, na antiga Tche-
coslováquia, Alemanha, Israel, Japão, 
Holanda, Suíça, Suécia, USA, Hungria, 
Itália e antiga URSS, entre outros. 

EDITORA
A EDITORA PUBLICOU CENTENAS DE POSIÇÕES COM TIRAGEM 
TOTAL DE CERCA DE 8 MILHÕES DE EXEMPLARES. 

Fragmento da exposição “Cidadão traído. 
Memória das vítimas 

do Holocausto da Hungria”.

Fragmento do antigo campo 
Auschwitz II-Birkenau. 

Estão visíveis barrações do setor 
de quarentena e ruínas de outros 

barrações para prisioneiros.
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No dia 27 de janeiro de 2005, du-
rante as celebrações dos 60 anos de li-
bertação de KL Auschwitz, centenas de 
ex-prisioneiros assinaram as atas de fun-
dação do Centro Internacional de Edu-
cação sobre Auschwitz e o Holocausto, 
que foi oficializado pelo Ministro da 
Cultura da Polônia em maio desse mes-
mo ano. 

Uma das formas básicas de funciona-
mento do MCEAH é a colaboração com 

a juventude e com professores da Polô-
nia e do exterior, e também com institui-
ções científicas da Polônia e do exterior.

Dentro das atividades educacio-
nais organizadas estão, entre outras, 
preleções, conferências, lições de mu-
seu, aulas de atélier, conferências para 
professores, simpósios e apresentações 
de filmes, concursos de desenho, con-
cursos de melhores trabalhos sobre 
o tema de campo. 

INTERNET
A página de internet do Museu 

(www.auschwitz.org.pl) possibilita o co-
nhecimento da História de KL Auschwitz 
e o acesso aos materiais de arquivo com 
nomes de mais de 100 mil prisioneiros 
assassinados em KL Auschwitz. Ajuda 
também na preparação para as visitas 
– informações sobre acessos, preços 
e reservas de Serviços de guias e pernoi-
tes em Oświęcim. 

A página também possibilita o co-
nhecimento sobre funcionamento do 
Centro Internacional de Educação sobre 
Auschwitz e o Holocausto. Além disso, 
os internautas têm acesso às informa-
ções sobre os mais importantes acon-
tecimentos do Memorial, a estrutura 
do Museu, funcionamento dos diversos 
departamentos e também à galeria de 
fotos históricas e atuais. 

ATIVIDADE EDUCACIONAL
CENTRO INTERNACIONAL 

DE EDUCAÇÃO SOBRE AUSCHWITZ 
E O HOLOCAUSTO (MCEAH)

O MCEAH ORGANIZA ESTUDOS DE DOUTORADO, SEMINÁRIOS, 
CONFERÊNCIAS TEMÁTICAS, ESTADIAS E VIAGENS DE ESTUDOS, 

ATIVIDADES DE OFICINAS E ACAMPAMENTOS CIENTÍFICOS PARA 
PEDAGOGOS E JOVENS DA POLÔNIA E EXTERIOR. PALESTRAS 

E AULAS SÃO REALIZADAS PELOS PESQUISADORES DO MUSEU 
E POR PALESTRANTES DE ESCOLAS DE ENSINO SUPERIOR. O MCEAH 

TAMBÉM ORGANIZA SERVIÇOS PARA OS VISITANTES. 

A página de internet atrai centenas 
de milhares de internautas, 
de todo o mundo, que desejam conhecer 
mais de perto a História de Auschwitz.

Uma das formas de atividade 
do Centro de Educação é a colaboração 
com a juventude. Colegiais de Moscou, 
na exposição sobre Ciganos. 

Há alguns anos, o terreno do antigo 
campo é visitado anualmente por 

um milhão de pessoas de todo o mundo.
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 A QUANTIDADE DE VISITANTES, NO ANO 2009, 
DIVIDIDA POR CONTINENTES

América 
de Norte

América 
de Sul

África

Europa 
com Rússia e Israel

Ásia 
excepto Rússia e Isreal

Austrália 
e Oceania

1 155 000

65 000

2000

15 000

3000

60 000
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– ESTUDOS DE PÓS-GRADUAÇÃO
Tri-semestrais, estudos de pós-gradu-

ação para professores, reconhecidos pela 
direção educacional, são organizados em 
colaboração com a Academia de Peda-
gogia de Cracóvia. Abrange interdisci-
plinarmente a problemática do campo 
e seus prisioneiros, demonstrando em 
larga escala a História do terror nazista 
e do genocídio: principalmento dos Ju-
deus, mas também de Polacos, Ciganos 
e outras vítimas. Com referência à origem 
e ao progresso dos sistemas totalitários, 
estes estudos analisam também fenô-

menos como: racismo, anti-semitismo 
e sinais de intolerância. Abrangem tam-
bém aspectos fundamentais da II Guerra 
Mundial e suas conseqüências, História 
e cultura da nação judaica, e também 
a presença dessa problemática na litera-
tura, arte e filosofia. 

As aulas são realizdas por conhecidos 
historiadores, sociólogos e especialistas 
em literatura e outros representantes de 
ciências humanas e também pesquisado-
res do Museu. 
– SEMINÁRIOS

Encontros que duram vários dias, 
entre professores de matérias humanas, 
educadores e catequistas de ginásios e de 
escolas de ensino secundário, têm como 
objetivo melhorar a preparação da ju-
ventude escolar para a visita ao Museu. 
O programa dos encontros contém: pa-
lestra sobre o destino dos diversos gru-
pos de nacionalidades e religiões em KL 
Auschwitz, projeção de filmes-documen-
tários sobre o tema de Auschwitz e o Ho-
locausto, preleção no Arquivo e Departa-
mento de Coleções e visitas especiais aos 
terrenos do antigo campo. 

– CONFERÊNCIAS TEMÁTICAS
As conferências temáticas, com dura-

ção de um dia, sobre os mais importantes 
acontecimentos da História de KL Aus-
chwitz, são direcionados para professo-
res, absolventes de cursos dirigidos pela 
MCEAH, que desejam aprofundar seus 
conhecimentos sobre o tema Auschwitz 
e Holocausto, assim como sobre o perí-
odo da II Guerra Mundial. Essas confe-
rências alargam a problemática discutida 
nos Seminários e estudos pós-graduação. 
Também são ocasiões para trocar os pon-
tos de vistas relacionados com a forma-
ção da juventude. 
– SEMINÁRIOS E ESTADIAS 
EDUCACIONAIS PARA PEDAGOGOS 
E JUVENTUDE DA POLÔNIA 
E EXTERIOR

Seminários e estadias educacionais 
permitem conhecer a História de Aus-
chwitz levando em conta a História da 
ocupação alemã na Polônia e Europa. 
Dependendo da idade, interesse e expec-
tativa dos participantes, são preparados 
diferentes conjuntos de aspectos para 
cada grupo.

O MCEAH ORGANIZA, ENTRE OUTROS:

VISITA AO TERRENO DO ANTIGO 
CAMPO DE EXTERMÍNIO

AUSCHWITZ – LUGAR IMPORTANTE PARA 
O MUNDO CONTEMPORÂNEO 

ATÉ O PRESENTE MOMENTO, O MUSEU E MEMORIAL AUSCHWITZ-BIRKENAU FOI VISITADO POR MAIS 
DE 30 MILHÕES DE PESSOAS DE TODO O MUNDO.

Pouco tempo após sua libertação, 
o antigo campo de concentração e ex-
termínio de Auschwitz tornou-se um Lu-
gar de Memória, muito importante para 
o mundo contemporâneo. Uma prova 
disso é o aumento constante de visitan-
tes – Até o presente momento, o Museu 
e Memorial Auschwitz-Birkenau foi visi-
tado por mais de 30 milhões de pessoas 

de todo o mundo. A partir dos anos no-
venta do século XX, o número de visitan-
tes cresce constantemente. Anualmente, 
o Museu é visitado por cerca de um mi-
lhão de pessoas de mais de cem países. 
Os mais representados numericamente 
são os Polacos, mas também os America-
nos, Britânicos, Italianos, Alemães, Fran-
ceses e Israelenses. 

Vários políticos e líderes de países 
prestam homenagem às vítimas do cam-
po, pois consideram uma obrigação mo-
ral visitar os terrenos do antigo campo. 
Este lugar é considerado como um dos 
maiores avisos à humanidade. Władysław 
Bartoszewski, ex-ministro de relações ex-
teriores da Polônia e ex-prisioneiro, disse: 
“Oświęcim é o maior cemitério sem tú-
mulos da História do mundo, onde não 
temos onde pôr nem uma pedra nem 
uma flor em memória de uma pessoa 
individual. Cemitério sem túmulos, pois 
os corpos se dispersaram juntamente com 
a fumaça sob o céu. E isso obriga... ”

Seminário Internacional 
para professores europeus. 
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A cada ano, o Memorial Auschwitz-
Birkenau é visitado por um milhão 
de pessoas de todo o mundo. Para visitar 
ambos os terrenos dos antigos campos 
pode-se contratar os Serviços de guias, 
que tenham licença do Museu.
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HORÁRIO DE ABERTURA 
O Museu é aberto durante sete dias da semana, nos seguintes horários:

8h – 15h:   Dezembro – Fevereiro 
8h – 16h:   Março, Novembro  
8h – 17h:   Abril, Outubro
8h – 18h:   Maio, Setembro
8h – 19h:   Junho, Agosto
Os horários acima dizem respeito à visita aos terrenos do antigo campo. 

O Escritorio de Informações Sobre Ex-prisioneiros, Arquivo, Coleções, Biblioteca, 
administração e outros departamentos estão abertos (com exceção de feriados) 
de segunda a sexta, no horário de 7h -15h. Nos dias 1° de Janeiro, 25 de Dezem-
bro e primeiro dia de Páscoa, o Museu está fechado.

VISITA – INFORMAÇÕES GERAIS
A DURAÇÃO DA VISITA DEPENDE DO INTERESSE INDIVIDUAL 

DO VISITANTE, MAS COMO MÍNIMO DEVE-SE DESTINAR PARA 
CONHECER O TERRENO E EXPOSIÇÕES DE AMBOS OS CAMPOS 

CERCA DE 3,5 HORAS. EM CASO DE VISITA COM GUIA, 
PODE-SE ESCOLHER ENTRE VISITA GERAL (CERCA DE 3,5 HORAS), 

ESPECIALISTA (CERCA DE  6 HORAS) OU DE DOIS DIAS.

Antigo campo de Auschwitz II-Birkenau.

Antigo campo de Auschwitz I.

Terrenos sob a proteção do Museu, 
que se encontram a certa distância 
dos antigos campos de Auschwitz I (A) 
e Auschwitz II-Birkenau (B): 
• lugar onde encontravam-se as duas 

primeiras câmaras de gás (1, 3); 
• ramal ferroviário, no qual chegavam 

transportes com deportados (4); 
• monumento que recorda os prisioneiros 

soviéticos assassinados (2); 
• sepultura coletiva de prisioneiros mortos 

pouco antes e logo depois da libertação 
de Auschwitz (5).

No terreno do Memorial pode-se entrar 
sem realização de qualquer pagamento. 
Pode-se visitar as exposições e alguns 
objetos originais de ambos os campos: 
Auschwitz I e Auschwitz II-Birkenau. Em 
Auschwitz I, não existe acesso a uma par-
te dos blocos, em Auschwitz II-Birkenau 
pode-se entrar na maioria dos barrações 
que aí se encontram. 
Deve-se relembrar de quatro importan-
tes lugares, que se encontram a uma cer-
ta distância dos antigos campos :
– terreno onde funcionava a primeira 

câmara de gás de Birkenau, chamada 
de Casinha Vermalha (distante cen-
tenas de metros do limite norte de 
Birkenau);

– lugar onde se encontrava a segunda 
câmara de gás em Birkenau, chama-
da de Casinha Branca (distante cente-
nas de metros do limite ocidental de 
Birkenau);

– ramal ferroviário, chamado de Juden-
rampe, no qual, a partir da primavera 
de 1942 até maio de 1944, chega-
vam transportes de Judeus, Polacos 

e Ciganos deportados para o campo 
(entre Auschwitz e Birkenau, cerca de 
1,5 km dos campos);

–  sepultura coletiva de prisioneiros 
mortos pouco antes e logo após a li-
bertação de Auschwitz.
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No terreno do campo Auschwitz I, 
os membros da SS criaram o primeiro 
campo para os homens (1940) e mu-
lheres (1942); aqui aconteceram os pri-
meiros testes para matar pessoas com 
o uso do Cyklon B, aqui assasinaram os 
Judeus dos primeiros transportes, aqui 
realizaram os primeiros experimentos 
médicos com os prisioneiros, aqui re-

alizaram a maioria das execuções por 
fuzilamento, aqui estava localizada 
a prisão central para os prisioneiros de 
todas as partes do complexo do cam-
po, e também a central de comando 
do campo e a maioria dos escritórios 
da SS. Daqui, as autoridades do campo 
administraram o desenvolvimento do 
complexo do campo. 

TERRENO DO CAMPO 
DE AUSCHWITZ II-BIRKENAU

No campo de Birkenau, os nazistas 
construíram a maioria dos estabele-
cimentos para extermínio em massa, 
nos quais assasinaram cerca de um 
milhão de Judeus-europeus. Birkenau, 
ao mesmo tempo, foi o maior campo 
de concentração (mais de 300 barra-
cos primitivos, a maioria de madeira), 
onde, no ano de 1944, encontravam-
se mais de 90 mil prisioneiros: Judeus, 
Polacos, Ciganos, cidadãos da URSS 

e outros. No terreno do antigo cam-
po conservaram-se lugares cheios de 
cinzas humanas e vários objetos do 
campo. 

No grande espaço do campo, con-
servaram-se dezenas de primitivos bar-
racos para prisioneiros e centenas de 
ruínas de barracos demolidos, que for-
mam a específica arquitetura do cam-
po de Auschwitz, que existia com um 
único objetivo: exterminar pessoas.

GUIAS
Para visitar o terreno dos dois anti-

gos campos, no caso de grupos organi-
zados, é obrigada a contratação de um 
guia oficial do Museu – isso garante 
uma correta informação histórica e hábil 

visita pelas exposições. Os guias condu-
zem nos idiomas: inglês, croata, tcheco, 
francês, hebraico, espanhol, holandês, 
japonês, alemão, polaco, russo, sérvio, 
eslovaco, sueco, húngaro e italiano. 

GUIAS POR ESCRITO
Antes de se iniciar a visita, pode-

se adquirir um guia pelo Museu, 
editado em dezenas de idiomas, 
que contém descrição dos objetos 

e salas de exposição, também mapas 
dos terrenos de Auschwitz I Birkenau 
com uma traça marcada para visi-
tas.

Pode-se reservar um guia:
– por internet (reservation@auschwitz.org.pl);
– por telefone: (+48) 33 844 81 00 /844 80 99 – de segunda a sexta: 

7.00 – 15.00 horas; ou fora destas horas, pelo telefone (+48) 33 844 81 02 
– durante o horário de funcionamento do Museu; 

– enviando um pedido por fax: (+48) 33 843 22 27; 
– no ponto de recepção de visitantes. Neste ponto é possível também resolver 

todas as formalidades necessárias. Por motivos de grande interesse e presença 
de muitos visitantes,  é aconselhado  que se faça antes uma reserva. O Serviço 
de guia é pago. 

Interior do barracão-moradia de tijolos, 
no campo de Birkenau.

Birkenau. Monumento Internacional 
das Vítimas do Campo.
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Mantas de oração judaicas. 
Fragmento de exposição no terreno 

do antigo campo de Auschwitz I.
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TERRENO DO ANTIGO CAMPO 
AUSCHWITZ I
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“MILHÕES DE 

PESSOAS NO MUNDO 

SABEM O QUE 

FOI AUSCHWITZ, 

MAS A QUESTÃO BÁSICA 

CONTINUA NO CONSCIENTE 

E MEMÓRIA DAS PESSOAS, 

E SOMENTE DEPENDE 

DE SUA DECISÃO SE ESTA 

TRAGÉDIA VOLTARÁ 

A ACONTECER. SOMENTE 

AS PESSOAS PUDERAM 

CAUSÁ-LA E SOMENTE 

AS PESSOAS PODEM 

IMPEDI-LA”.  

 (PROF. WŁADYSŁAW BARTOSZEWSKI, 
EX-PRISIONEIRO DE AUSCHWITZ).

FILME DOCUMENTÁRIO
Antes ou depois da visita aos terre-

nos do antigo campo, pode-se assistir 
a um filme documentário, de quinze 
minutos (após comprar-se o bilhete), 
que é um fragmento de um filme re-

alizado pelos operadores do Exército 
Vermelho, que mostra a libertação do 
campo por soldados soviéticos, prisio-
neiros salvos e vestígios encontrados 
dos crimes. 

Elaboração: Teresa Świebocka, Jadwiga Pinderska-Lech, Jarko Mensfelt
Tradução: Mauro Longaretti Kraenski 
Projeto gráfico e composição: Agnieszka Matuła, Grafikon 
Impressão:  Jaroszowice 324, 34-100 Wadowice, tel. (+48) 33 873 46 20,

fax (+48) 33 873 46 22, e-mail: biuro@grafikon.com.pl, www.grafikon.com.pl
Matérial gráfico usado no folheto informativo 

Auschwitz-Birkenau. História e presente vêm das coleções do Museu Nacional 
de Auschwitz-Birkenau; alguns surgiram graças à cortesia de: Ryszard 
Domasik, Lidia Foryciarz, Wojciech Gorgolewski, Nel Jastrzębiowska, 
Henryk Makarewicz, Jarko Mensfelt, Stanisław Momot, Rafał Pióro, 
Mieczysław Stec, Wiesław Zieliński e Casa Internacional de Encontro 
de Jovens em Oświęcim e Escola nr 653 de Moscou.

© 2010 Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

O interesse pela História trágica 
de Auschwitz não enfraquece, 

mesmo com o passar do tempo.

DESLOCAMENTO 
ENTRE OS ANTIGOS CAMPOS

A distância de três quilômetros en-
tre Auschwitz e Birkenau pode ser su-
perada a pé, passando pelos terrenos 
entre os campos, nos quais na época 
da ocupação encontravam-se fábricas, 
oficinas, armazéns e escritórios dos 
alemães e também as dependências 
técnicas do campo, locais de trabalho 
e morte de prisioneiros. Existem restos 
de algumas ramas ferroviárias e ram-

pas, onde chegavam trens com pesso-
as deportadas para o campo e onde 
médicos da SS realizavam seleções. 
Nas proximidades de ambos os cam-
pos, existem estacionamentos, pode-se 
também deslocar com meio próprio 
de transporte, e em casos de falta des-
te, pode-se usar do ônibus que cursa 
entre os antigos campos de Auschwitz 
e Birkenau.
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ENDEREÇO 
DO MUSEU:

PAŃSTWOWE MUZEUM 
AUSCHWITZ-BIRKENAU 
ul. Więźniów Oświęcimia 20 
32-603 Oświęcim, Polska 
tel. (+48) 33 843 20 22
fax (+48) 33 843 19 34 /843 18 62
www.auschwitz.org.pl 
e-mail: muzeum@auschwitz.org.pl
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1939
• 1° de Setembro – A Alemanha 

Nazista ataca a Polônia. Estouro da 
II Guerra Mundial. 

• Fim do ano – Por motivo de pri-
sões em massa de Polacos e super-
lotação das prisões na Alta Silésia 
e em Zagłębie Dąbrowskie, surge, 
no Departamento de Comando Su-
perior da SS e Polícia em Wrocław, 
o projeto de abrir um campo de 
concentração para Polacos. 

1940
• 27 de Abril – Após uma série de 

inspeções em diversos lugares, 
o comandante da SS, Heinrich 
Himmler, dá a ordem de abrir 
um campo de concentração em 
Oświęcim, que ficou sendo cha-
mado de Auschwitz, no terreno do 
antigo quartel polaco de artilha-
ria.

• 14 de Junho – As autoridades 
alemãs enviam para Auschwitz 
o primeiro transporte de prisionei-
ros políticos – 728 Polacos, entre 
ales, um pequeno grupo de Judeus 
polacos. Esse dia é reconhecido 
como o início do funcionamento 
do campo. Durante os anos 1940-
1945, foram registrados, cerca de 
400 mil prisioneiros, destes, 270 
mil homens. 

• 19 de Junho – A primeira ex-
pulsão da população local, com 
objetivo de livrar-se das testemu-
nhas dos crimes, para impossibi-
litar contatos com os prisioneiros 
e dificultar, assim, a realização de 
fugas. As expulsões seguintes esta-
rão relacionadas com os planos de 
aumento do campo de Auschwitz. 
Ao total, os alemães expulsaram 
de Oświęcim e das vilas proximas, 
pelo menos 5 mil polacos. Além 
disso, deportaram toda a popula-
ção judia de Oświęcim – cerca de 
7 mil pessoas, para os guetos pró-
ximos. Foram destruídas oito vilas 
e desmontados mais de 100 pré-

dios que se encontravam no ter-
reno da cidade de Oświęcim, nas 
vizinhanças do campo. 

• 6 de Julho – Escapa o primeiro 
prisioneiro Tadeusz Wiejowski. Em 
toda a História do campo, com 
um total de mais de um milhão 
de pessoas deportadas, tentaram 
escapar centenas de prisioneiros. 
A maioria foi de Polacos, prisionei-
ros de guerra soviéticos e Judeus. 
As fugas tiveram êxito para menos 
de 150 pessoas. 

• Outono – O movimento de re-
sistência polaco envia informação 
sobre o campo, para o governo 
polaco no exílio em Londres. 

• 22 de Novembro – Primeira exe-
cução por fuzilamento. Foram exe-
cutados 40 Polacos. 

 1941
• 1° de Março – Pela primeira vez 

chega a Auschwitz o comandan-
te da SS, Heinrich Himmler, para 
realizar inspeção. Ordena, en-
tre outras, o aumento do campo 
e o envio de 10 mil prisioneiros 
para trabalhar na construção de 
estabelecimentos industriais para 
o consórcio da IG Farbenindustrie.

• 23 de Abril – Como castigo pela 
fuga de um prisioneiro, o coman-
dante Rudolf Höss, pela primei-
ra vez, condena 10 prisioneiros 
à morte por fome. 

• 6 de Junho – Primeiro transporte 
de prisioneiros políticos tchecos. 
Início da deportação de prisionei-
ros não-polacos para Auschwitz.

• 3 de Setembro – Primeiro assa-
sinato em massa de pessoas com 
o uso do gás Cyklon B. Morrem 
cerca de 600 prisioneiros de guer-
ra soviéticos e 250 Polacos. 

• Outono – As autoridades do cam-
po abrem a primeira câmara de 
gás em Auschwitz I.

• Outubro – Criação do campo para 
prisioneiros de guerra soviéticos, 
no terreno de Auschwitz I.

 – Início da construção da segunda 
parte do campo, Auschwitz II-Bi-
rkenau, no terreno de uma vila 
demolida: Brzezinka. 

• 11 de Novembro – A primeira 
execução na Parede da Morte, 
onde os nazistas fuzilam 151 pri-
sioneiros polacos. 

1942
• Início do ano – Início do exter-

mínio em massa dos Judeus, nas 
câmaras de gás. 

• Março – Início da deportação 
para Auschwitz de 27 mil Judeus 
da Eslováquia e 69 mil Judeus da 
França.

• 1° de Março – Início do funcio-
namento do campo Auschwitz II-
Birkenau.

• 26 de Março – Em Auschwitz, 
são presas as primeiras 2 mil mu-
lheres das 130 mil registradas no 
campo, até o fim de sua existên-
cia. 

• Março-Junho – Uso de câmaras 
de gás provisórias no terreno ao 
lado do campo Auschwitz II-Bi-
rkenau.

• Primavera – Início do funciona-
mento da chamada Judenrampe, 
localizada entre os campos de 
Auschwitz I e Auschwitz II-Bi-
rkenau, onde eram recebidos os 
transportes de Judeus, e também 
de Polacos, Ciganos e prisioneiros 
de outras nacionalidades. 

• Maio – Início das deportações 
para Auschwitz de 300 mil Ju-
deus da Polônia e 23 mil Judeus 
da Alemanha e Áustria.

• 4 de Maio – A SS realiza a primei-
ra seleção no campo de Birkenau. 
Os prisioneiros escolhidos são as-
sasinados nas câmaras de gás. 

• 10 de Junho – Revolta e tentati-
va de fuga em massa de cerca de 
350 prisioneiros polacos, da com-
panhia de castigo em Birkenau. 
Sete deles conseguiram escapar, 
foram mortos mais de 300. 

CALENDÁRIO DA HISTÓRIA 
DE AUSCHWITZ 
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• Julho – Início das deportações 
para Auschwitz de 60 mil Judeus 
da Holanda. 

• Julho – Início de funcionamento 
do subcampo de Golleschau junto 
à fábrica de cimento em Go-
leszów, perto de Cieszyn – primei-
ro dos cerca de 50 subcampos de 
Auschwitz.

• 29 de Julho – Primeira informa-
ção sobre o extermínio de Judeus 
nas câmaras de gás de Auschwitz, 
passada aos aliados por uma fon-
te alemã. Seu autor foi Edward 
Schulte, industrial alemão e an-
tinazista. A partir do outono de 
1940, os aliados são regularmente 
informados sobre o que acontece 
em Auschwitz. Estas informações 
são enviadas principalmente pelo 
governo polaco, no exilio em Lon-
dres, que todo o tempo mantém 
contato com o movimento polaco 
de resistência, que atuava tanto 
no campo como nas suas proxi-
midades. 

• Agosto – Início das deportações 
para Auschwitz de 25 mil Judeus 
da Bélgica e 10 mil Judeus da Iu-
goslávia. 

• 30 de Outubro – Junto à fabrica 
de borracha sintética, construí-
da pela IG Farbenindustrie, surge 
o subcampo de Buna, chamado 
depois de Auschwitz III-Mono-
witz. Durante os anos de 1942-
1944 surgem 47 subcampos 
e comandos exteriores de traba-
lho de KL Auschwitz. Os prisionei-
ros enviados a estes, trabalhavam 
principalmente em empresas in-
dustriais alemãs. 

• Outubro – Início das deportações 
para Auschwitz de 46 mil Judeus 
do Protetorado da Boêmia e Mo-
rávia.

• Dezembro – Primeiro transporte 
de Judeus da Noruega. Num total 
de dois transportes, chegam cerca 
de 700 pessoas.

• 13 de Dezembro – Primeiro trans-
porte de Polacos expulsos da re-
gião de Zamość, de acordo com 
a realização do plano nazista “Ge-
neralplan Ost” (Plano Geral do 
Oriente) – expulsão e extermínio 
de cerca de 50 milhões de Esla-
vos (Polacos, Russos, Bielorussos, 

Ucranianos e outros) e coloniza-
ção da Europa Central e Oriental 
por alemães. As terras polacas 
eram as primeiras da fila. 

• Final do ano – Os médicos da SS 
começam experimentos de este-
rilização em prisioneiros e prisio-
neiras. 

1943
• 26 de Fevereiro – É criado em Bi-

rkenau o chamado campo familiar 
para Ciganos.

• Março – Início das deportações de 
55 mil Judeus da Grécia.

• 22 de Março – 25 de Junho – As 
autoridades do campo iniciam 
o trabalho de quatro crematórios 
com câmaras de gás em Aus-
chwitz II-Birkenau.

• 7 de Junho – Trabalhadores civis 
da empresa Krupp iniciam a mon-
tagem de máquinas, em pavilhões 
alugados das autoridades do cam-
po. Na construção do campo de 
Auschwitz, fazem parte centenas 
de firmas alemãs, muitas delas 
– como por exemplo a IG Farbe-
nindustrie e a Siemens – ganha-
vam lucros adicionais por usar 
o trabalho escravo dos prisionei-
ros do campo. 

• 19 de Julho – Na maior execução 
pública, como castigo por uma 
fuga de alguns prisioneiros e por 
contato com a populacao civil, os 
soldados da SS enforcam 12 pri-
sioneiros Polacos. 

• 9 de Setembro – Formação, em 
Birkenau, do chamado campo fa-
miliar de Theresienstadt para Ju-
deus daquele gueto. 

• Outubro – Início da deportação de 
7,5 mil Judeus da Itália.

1944
• Maio – Aviões aliados que so-

brevoam Auschwitz realizam fo-
tos aéreas. Nas fotografias feitas 
nos meses seguintes, são visíveis 
câmaras de gás e fogueiras. Em 
agosto, começam os bombardeios 
americanos e britânicos sobre 
as fábricas de borracha sintética 
e combustíveis líquidos do con-
sórcio alemão IG Farbenindustrie, 
localizado a alguns quilômetros de 
Birkenau. 

• 16 de Maio – Começa a ser usado 
o ramal ferroviário no interior do 
campo, possibilitando a chegada 
de transportes dos deportados 
diretamente junto às câmaras de 
gás nr. II e III do campo de Ausch-
witz II-Birkenau. Início das depor-
tações para Auschwitz de cerca de 
438 mil Judeus da Hungria.

• 10–12 de Julho – O chamado 
campo familiar de Theresienstadt 
é liquidado. Os nazistas assasinam 
cerca de 7 mil Judeus nas câmaras 
de gás. 

• Agosto – Início das deportações 
para Auschwitz de 67 mil Ju-
deus do gueto de Litzmannstadt 
(Łódź). 

• 2 de Agosto – O chamado “cam-
po famíliar Cigano” é liquidado 
– a SS extermina, nas câmaras de 
gás, cerca de 3 mil Ciganos.

• 12 de Agosto – Início das depor-
tações de 13 mil Polacos para 
Auschwitz, depois de prisões em 
massa, após o início do Levante 
de Varsóvia. 

• 7 de Outubro – Revolta do Son-
derkommando. Durante a revolta 
morrem 3 membros da SS e 450 
prisioneiros do Sonderkomman-
do; prisioneiros judeus são força-
dos a queimar os cadáveres das 
vítimas nos crematórios. 

• Novembro – Interrupção da ação 
de extermínio em massa dos Ju-
deus nas câmaras de gás.

1945
• 6 de Janeiro – Última execução 

de cerca de 70 Polacos, condena-
dos à morte pelo tribunal sumário 
alemão. Quatro judias que foram 
condenadas à morte, por ajuda-
rem na preparação da revolta do 
Sonderkommando, morrem en-
forcadas na última execução em 
público. 

• 17 de Janeiro – Início das Marchas 
da Morte – os soldados da SS eva-
cuam cerca de 60 mil prisioneiros 
de KL Auschwitz.

• 21-26 de Janeiro – Os alemães 
explodem as câmaras de gás e 
crematórios em Birkenau.

• 27 de Janeiro – 7 mil prisioneiros 
são libertados em Auschwitz por 
unidades do exército soviético.
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