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Żydowskie kobiety i dzieci wyzwolone
z austriackiego obozu koncentracyjnego 

w Lambach (maj 1945)



Holocaust - geneza



Obok oskarżeń wymierzonych bezpośrednio w przedstawicieli wyznania
mojżeszowego nazistowska propaganda posługiwała się także terminem
„hańbienia rasy”. Z tego względu zakazywano niemieckim kobietom
wiązania się z przedstawicielami znienawidzonego narodu. Trzeba zwrócić
uwagę na fakt, iż Żydów nie traktowano jako grupy wyznaniowej,
ale przede wszystkim – jako naród obarczony negatywnymi cechami
genetycznymi.



Holocaust - historia





Holocaust - znaczenie



Skrajne prądy nacjonalistyczne, totalitarne 
sposoby sprawowania władzy oraz 

militaryzacja życia okazały się drogą 
prowadzącą ku powszechnej zagładzie.



Dlaczego należy pamiętać o 
ofiarach Holokaustu?



Auschwitz-Birkenau

Auschwitz II (Birkenau), 1945



Konzentrationslager Auschwitz, w szczególności KL Auschwitz
I (Stammlager), KL Birkenau (Auschwitz II) i KL Monowitz (Auschwitz III) –
zespół niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i obozu zagłady,
działający w latach 1940–1945 w Oświęcimiu i pobliskich miejscowościach;
symbol Zagłady Żydów, nazywany też „fabryką śmierci”. Jako jedyny niemiecki
obóz koncentracyjny został wpisany na Listę światowego dziedzictwa UNESCO
(1979) pod nazwą Auschwitz-Birkenau. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny
i zagłady (1940–1945). W części obozu utworzono Państwowe Muzeum
Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu (1947), pomnik i instytucję kultury
dokumentującą zbrodnie niemieckie w okupowanej Polsce.

Nazwy Auschwitz, Birkenau i Monowitz są
niemieckimi odpowiednikami polskich nazw
Oświęcim, Brzezinka i Monowice,
stosowanymi po agresji Niemiec na Polskę
W 1939 roku i aneksji tych ziem przez
III Rzeszę. Oświęcim dekretem Hitlera
z 8 października 1939 został wcielony do
III Rzeszy i znalazł się w granicach
tzw. Wielkich Niemiec, w powiecie bielskim
rejencji katowickiej prowincji Górnego Śląska
.W 1940 roku na tych terenach władze
niemieckie utworzyły obóz przeznaczony
początkowo do osadzania więźniów
politycznych i opozycji, głównie Polaków.
Rozbudowywany był 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



Początkowo planowano budowę niewielkiego pierwszego odcinka obozu mogącego pomieścić 5-6 tysięcy
więźniów. Jednak jesienią 1941 przyszedł rozkaz o natychmiastowej budowie obozu jenieckiego mogącego
pomieścić 50 tysięcy jeńców. Całość rozplanowano na 236 baraków, w tym 207 więźniarskich.
Budowę wykonywali Żydzi – jeńcy armii niemieckiej z 1939 roku i jeńcy radzieccy. Jednak już zimą 1942
przystąpiono do tworzenia planu rozbudowy obozu, tak, by druga część mogła pomieścić dalszych
150 tysięcy ludzi. Zarezerwowano teren o powierzchni 516 hektarów. W trzeciej części zamierzano ulokować
zakłady odzieżowe Bekleidungswerke der Waffen SS, które miały prócz infrastruktury krawieckiej,
kuśnierskiej, trykotarskiej itp. mieścić również baraki dla dalszych ok. 40 tysięcy więźniów.
Ogółem planowano utworzenie kompleksu obozowego mogącego pomieścić łącznie ok. 250 000 osób.
Jednak trudności wojenne, w szczególności niemożność większej eksploatacji jednotorowej lubelskiej linii
kolejowej sprawiły, że plany te zrealizowano jedynie w ich piątej części. Utworzono sześć pól (I-VI)
zawierających baraki więźniarskie. Niektóre części obozu bywały wydzielone dla konkretnej grupy
więźniów. Na przykład 1 października 1942 skierowano pierwszą partię więźniarek dla utworzonego
na V polu obozu kobiecego (Frauen KL). Na tym samym polu V planowano utworzyć obóz dziecięcy
dla „bezwartościowych pod względem rasowym jednostek płci męskiej i żeńskiej” (Himmler).

Majdanek – niemiecki obóz 
koncentracyjny w Lublinie



Plany te nie doszły jednak do skutku. Istniała natomiast świadoma polityka, by małe
dzieci pozostawiać przy matkach, co uniemożliwiało tym ostatnim wszelkie plany ucieczek
i buntów (Według świadectwa Wandy Ossowskiej, małe dzieci odbierano natychmiast matkom
i albo wywożono je w nieznanym kierunku albo pozbywano na miejscu.
W sierpniu 1942 roku została rozpoczęta budowa komór gazowych, ukończona w październiku 1942.
W sumie istniało 5 komór działających na gaz wpuszczany z butli bądź przewidzianych na zastosowanie
granulek cyklonu B. Piece paleniskowe dostarczyła firma Theodor Klein – Maschinen- undApparatenbau
z Ludwigshafen am Rhein, hermetyczne drzwi skonstruowała berlińska firma Auert. W przeciwieństwie
do Auschwitz, na Majdanku komory były umiejscowione nie koło krematoriów, a koło łaźni, co utrudniało
transport ciał, lecz nie powodowało paniki wśród osób prowadzonych na zagazowanie.



Prezentację przygotował uczeń klasy IBT 
ZSCKRw Jabłoniu – Mateusz Skwarek


