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Dzisiaj chcę Was zabrać w miejsce szczególne dla naszej pamięci i tożsamości. Czas zbieżny, bo 19 

kwietnia 2020 roku odchodziliśmy 77. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim.  

Ja proponuję Wam podróż do kresu życia wielu więźniów, którym przyszło pojawić się w obozie 

koncentracyjnym w Oświęcimiu. Idziecie ze mną?  

Cel czwarty: Obóz koncentracyjny w Oświęcimiu 

Konzentrationslager Auschwitz, w szczególności 
KL Auschwitz I (Stammlager), KL Birkenau (Auschwitz II) 
i KL Monowitz (Auschwitz III) to zespół niemieckich 
obozów koncentracyjnych i obozu zagłady, działający w 
latach 1940–1945 w Oświęcimiu i pobliskich 
miejscowościach; nazywany też „fabryką śmierci”.  

W 1940 roku władze niemieckie utworzyły obóz 
przeznaczony początkowo do osadzania więźniów 
politycznych i opozycji, głównie Polaków. 
Rozbudowywany został on potem stopniowo w główne 

miejsce masowej eksterminacji około 1,1 miliona Żydów z całej Europy, a także 140–150 tysięcy 
Polaków, około 23 tysięcy Romów, około 12 tysięcy jeńców radzieckich oraz ofiar innych narodowości. 
Jako jedyny niemiecki obóz koncentracyjny został wpisany na Listę światowego dziedzictwa UNESCO 
w 1979 roku. 

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Auschwitz-Birkenau 

 

POLECENIA: 

1. Wejdź na stronę: http://panorama.auschwitz.org/ i odnajdź link: Auschwitz I. Zaczynamy 

naszą wędrówkę. Jej pierwszym celem jest obóz (tzw. „obóz macierzysty”) mieszczący się w 

Oświęcimiu, początkowo miejsce pracy przymusowej, pełniące również funkcję centrum 

zarządzającego dla całego kompleksu. Pierwsi jego mieszkańcy byli pochodzenia 

niemieckiego – to 30 osób wybranych spośród przestępców kryminalnych, których rola 

polegała na nadzorze więźniów.  Początkowo obóz był przeznaczony głównie do 

przetrzymywania polskich inteligentów oraz Polaków walczących z okupantem. 

2. Przejdźmy drogę, którą przebywali więźniowie Auschwitz I.  

3. Z wieżyczki wartowniczej wykonaj zdjęcie/zrzut ekranu bramy wejściowej z jej znanym 

napisem „Arbeit macht frei” ( tzn. praca czyni wolnym). Dodaj jako załącznik do informacji 

zwrotnej. To dowód, że rzeczywiście tam byłeś. 

4. Pierwszym transportem przywiezionym do Auschwitz I byli Polacy. W dostępnych źródłach 

poszukaj informacji na temat: ilu ich było, jakie nadano im numery i ilu z nich przeżyło wojnę 

oraz kiedy miało to miejsce (data dzienna) i skąd ich przywieziono. Podaj źródło informacji. 

5. Idąc aleją brzozową dojdziesz na dziedziniec Bloku 11. Tutaj znajduje się tzw. Ściana straceń. 

To pod nią Niemcy w latach 1941-1943 rozstrzeliwali kilka tysięcy osób, przede wszystkim 

polskich więźniów politycznych. Wykonaj zrzut ściany śmierci i prześlij. 

6. Wejdź do Bloku 11. Możesz zobaczyć tu elementy związane z życiem więźniów, ich doraźnymi 

sądami, uwięzieniem i śmiercią. Koniecznie zejdź do podziemi, tutaj odnajdź celę głodową, w 

której skonał święty Maksymilian Maria Kolbe. Prześlij z niej zrzut. 
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7. Poszukaj w dostępnych źródłach informacji i odpowiedz na pytanie: w jaki sposób 

Maksymilian Maria Kolbe znalazł się w celi śmierci i jak długo w niej przebywał. 

To już wszystko w czwartym wyzwaniu. Dalej możesz zwiedzać Auschwitz I samodzielnie. 

Koniecznie odwiedź szpital i obozową kuchnię. Zdradzę, że podczas kolejnego wyzwania zabiorę 

Was do Auschwitz II.  

Odpowiedzi i zdjęcia wyślij na adres: amkrasucka@wp.pl , w tytule maila wpisz swoje imię i 

nazwisko oraz klasę i tekst „wyzwanie nr…” 

Pamiętaj, liczy się nie tylko szybkość, ale także dokładność i poprawność wykonanych zadań !!! 

 

Czekam na Wasze zadania:  Anna Maria Krasucka 
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