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obozy
w III rzeszy
Obozy i podobozy przeznaczone 
do przetrzymywania (w niektórych 
przypadkach także uśmiercania) ludzi, 
kierowane przez SA, a później SS, policję 
lub Wehrmacht.

Utworzone w latach 1933-1945 przez władze 
państwowe Rzeszy Niemieckiej (III Rzeszy).

Obozy te, w liczbie przynajmniej 12 tysięcy, 
umiejscowione były na własnym terytorium 
III Rzeszy oraz na ziemiach państw 
okupowanych.

Niemieckie obozy koncentracyjne 
znajdowały się na terenie wielu obecnych 
państw europejskich: Polski, Niemiec, Austrii, 
Czech, Słowacji, Francji, Danii, Belgii, Holandii, 
Włoch, Łotwy, Estonii, Norwegii, Węgier, 
Serbii, Chorwacji, Słowenii, Bułgarii, 
Macedoni.



powstanie
i rozwój
Pierwsze obozy koncentracyjne zostały 
zorganizowane w III Rzeszy w 1933 r., 
a więc przed II Wojną Światową, 
na mocy rozporządzenia „o ochronie 
narodu i państwa”, wprowadzonego 
28 lutego 1933 r., dzień po podpaleniu 
Reichstagu przez skrajnego działacza 
komunistycznego. Rozporządzenie to 
umożliwiało m.in. zawieszenie wolności 
osobistej obywateli posiadających 
niemieckie obywatelstwo i zezwalało 
na aresztowanie i osadzanie bez wyroku 
sądowego na czas nieograniczony 
wszystkich osób uznawanych za wrogów 
państwa i narodu niemieckiego.



powstanie
i rozwój
Po zdobyciu władzy przez NSDAP służyły 
one przede wszystkim wyniszczeniu opozycji 
antyhitlerowskiej oraz odizolowaniu ludzi 
uznanych za groźnych bądź „nieprzydatnych”.

20 marca 1933 r., na podstawie zarządzenia 
Heinricha Himmlera (wtedy szefa bawarskiej 
policji), zorganizowano w Dachau pierwszy 
obóz koncentracyjny (niektóre źródła 
wskazują, że pierwszym niewielkim obozem, 
założonym 12 marca 1933 r. był obóz 
w Dürrgoy, obecnie Tarnogaj, dzielnica 
Wrocławia).

Szacuje się, że jeszcze przed wojną przez 
obozy niemieckie przeszło 165-170 tysięcy 
więźniów.



powstanie
i rozwój
Podczas wojny niemieccy naziści wprowadzili 
nowe typy obozów, zgodnie z rozszerzeniem 
ich roli w przeprowadzaniu założeń polityki 
nazistowskiej oraz konkretnych celów natury 
gospodarczo-militarnej. 

Obozy zaczęły służyć jako miejsca 
przetrzymywania inteligencji państw podbitych 
(w szczególności polskiej), kleru 
(w szczególności katolickiego), osób 
związanych z ruchem oporu i podziemiem, 
ofiar łapanek ulicznych oraz jeńców wojennych.

W obozach masowo wykorzystywano 
więźniów do niewolniczej i wyczerpującej 
pracy na rzecz niemieckich przedsiębiorstw, 
w tym przede wszystkim koncernów 
przemysłu wojennego.



powstanie
i rozwój
Eliminacja elit polskich, jak również 
masowe mordy na zwykłej ludności, 
miały miejsce w ramach przygotowanego 
projektu Generalnego Planu Wschodniego 
(„Generalplan Ost”), mającego na celu 
kolonizację ziem słowiańskich.

Po 1939 r. znacznie rozbudowano dotychczas 
istniejące obozy koncentracyjne na terenie 
przedwojennej III Rzeszy, a w miarę zdobyczy 
terytorialnych w okupowanych krajach 
organizowano nowe obozy i ośrodki zagłady. 



lokalizacja
obozów
Przy lokalizacji obozów brano m.in. pod 
uwagę położenie dogodne ze względów 
transportowych, sąsiedztwo dużych zakładów 
produkcyjnych lub kamieniołomów w celu 
wykorzystania pracy niewolniczej więźniów 
(np. Mittelbau-Dora, Groß-Rosen). 

Osobnym torem potoczyła się historia obozów 
przeznaczonych dla wymordowania milionów 
Żydów z całej Europy. Wraz z atakiem Niemiec 
na ZSRR specjalne szwadrony rozpoczęły akcję 
masowych mordów na Żydach, najpierw 
mężczyznach i chłopcach, potem również 
kobietach i dzieciach.



lokalizacja
obozów
W obliczu problemów organizacyjnych, 
wysokich kosztów oraz trudności 
psychologicznych dla katów, związanych 
z tak licznymi egzekucjami, już w 1941, 
a szerzej od 1942 r., wybrane placówki 
zaczęto przygotowywać pod kątem nowej 
metody masowej eksterminacji. 

Instalowano całe systemy komór gazowych 
i krematoriów, które miały służyć mordowaniu 
i paleniu tysięcy zwłok dziennie – głównie 
Żydów. 

W miarę zbliżania się wojsk alianckich 
do granic Rzeszy, Niemcy próbowali 
zatrzeć ślady funkcjonowania obozów.
 
W szczególności rozbierali i równali z ziemią 
obozy zagłady, niektóre instalacje wysadzali 
w powietrze. Więźniów obozów 
koncentracyjnych wyprowadzano 
w marszach śmierci. 



lokalizacja
obozów
W obozach tych więziono około 
18 mln osób, z których zginęło 11 mln.

Dziś na terenach wielu byłych obozów istnieją 
miejsca pamięci, mauzolea, muzea, gdzie 
prowadzona jest też działalność edukacyjna. 



rodzaje 
obozów
· Obozy koncentracyjne 
i pochodne.
 
· Obozy zagłady.



obozy
koncentracyjne
i pochodne
Obozy koncentracyjne (niem. Konzentrationslager, KL) – 
podstawowe placówki całego systemu, służyć miały 
„skoncentrowaniu” w jednym miejscu i odizolowaniu ludzi 
uznanych za „niebezpiecznych” dla państwa niemieckiego. 
Często dzieliły się na podobozy i oddziały robocze. 
Klasycznymi przykładami są: Dachau, Mauthausen 
z podobozem Gusen, Stutthof.

Obozy pracy przymusowej (niem. Arbeitslager) – 
powstawały na ogół najpierw jako komanda zewnętrzne 
obozów koncentracyjnych. Nastawione były na wykorzystanie 
zgromadzonych w nich więźniów do pracy, często ponad siły, 
w niebezpiecznych warunkach, przy niedożywieniu i symbolicznej 
opiece lekarskiej (przemysł zbrojeniowy, kamieniołomy, kopalnie). 
Przykładami są: obóz pracy w Krakowie-Płaszowie, kompleks 
obozów w Górach Sowich (Arbeitslager Riese).

Obozy jenieckie (niem. Kriegsgefangenenlager) – 
grupowano w nich żołnierzy wziętych do niewoli podczas 
działań wojennych, osobno oficerów (tzw. oflagi) 
oraz podoficerów i żołnierzy (tzw. stalagi).



obozy
koncentracyjne
i pochodne
Więzienia policyjne
np. Pawiak w Warszawie, Montelupich w Krakowie, 
zamek w Lublinie, Fort VII w Poznaniu, Radogoszcz 
w Łodzi.

Obozy germanizacyjne
dla dzieci i młodzieży, np. tzw. Kinder-KL w Łodzi.

Obozy przesiedleńcze i przejściowe
przeznaczone dla cywilnych osób internowanych 
oraz zakładników, w ostatnich latach wojny 
stanowiły punkty etapowe podczas transportu 
ludzi do docelowych obozów i ośrodków zagłady. 
Np. obóz przesiedleńczy w Konstantynowie 
Łódzkim.



obozy
zagłady
Obozy zagłady 
(niem. Vernichtungslager) ośrodki i obozy 
zagłady, w których dokonywano 
ludobójstwa, głównie Żydów (Holokaust), 
od końca 1941 r. w komorach gazowych 
za pomocą gazu cyklon B lub spalin. 

W sumie wymordowano w takich obozach 
ponad 2,5 mln osób. Najważniejsze były: 
Auschwitz II-Birkenau (podobóz Oświęcimia), 
Kulmhof (Chełmno nad Nerem), Treblinka, 
Sobibór i Bełżec. Część z nich nosiła oficjalną 
nazwę SS-Sonderkommando („Specjalne 
komando SS”).

Obozy koncentracyjne (niem. Konzentrationslager, KL) – 
podstawowe placówki całego systemu, służyć miały 
„skoncentrowaniu” w jednym miejscu i odizolowaniu ludzi 
uznanych za „niebezpiecznych” dla państwa niemieckiego. 
Często dzieliły się na podobozy i oddziały robocze. 
Klasycznymi przykładami są: Dachau, Mauthausen 
z podobozem Gusen, Stutthof.

Obozy pracy przymusowej (niem. Arbeitslager) – 
powstawały na ogół najpierw jako komanda zewnętrzne 
obozów koncentracyjnych. Nastawione były na wykorzystanie 
zgromadzonych w nich więźniów do pracy, często ponad siły, 
w niebezpiecznych warunkach, przy niedożywieniu i symbolicznej 
opiece lekarskiej (przemysł zbrojeniowy, kamieniołomy, kopalnie). 
Przykładami są: obóz pracy w Krakowie-Płaszowie, kompleks 
obozów w Górach Sowich (Arbeitslager Riese).

Obozy jenieckie (niem. Kriegsgefangenenlager) – 
grupowano w nich żołnierzy wziętych do niewoli podczas 
działań wojennych, osobno oficerów (tzw. oflagi) 
oraz podoficerów i żołnierzy (tzw. stalagi).



struktura
obozów
Przy dużej różnorodności obozów, można 
wyodrębnić niektóre cechy stałe, które były 
odtwarzane w większości placówek, 
wedle modelowych założeń przyjętych 
przy budowie KL Dachau i KL Sachsenhausen.

Przestrzeń obozowa była podzielona na 
cztery strefy.
 



struktura
obozów
Pierwsza strefa to baraki więźniarskie.
 
Ogrodzone drutem kolczastym pod 
napięciem, czasem (np. w Sobiborze) 
nawet polem minowym. Nieopodal 
znajdowały się na ogół sanitariaty. 
Baraki były wyposażone w dwu-trzypiętrowe, 
trzyosobowe prycze (o szerokości rzadko 
przekraczającej jeden metr). W obrębie 
strefy baraków istniały często sektory 
oddzielone drutami, za którymi 
przetrzymywano specjalne grupy więźniów 
(np. rodzinny obóz Romów w Birkenau, 
obóz dla Żydówek w Ravensbrück, baraki 
dla więźniów akcji Nacht und Nebel 
w Natzweiler-Struthof). Po zewnętrznej 
stronie drutów stały wieżyczki wartownicze. 
Między barakami na ogół istniała przestrzeń 
wykorzystywana jako plac apeli.
 



struktura
obozów
Druga strefa to niektóre instytucje specjalne 
w obrębie obozów: lazarety, komory 
gazowe, krematoria, sale przesłuchań, 
izby i ściany egzekucji. 
Miejsca te były rozrzucone po całym obozie. 
Jedynie komory gazowe i krematoria były 
na ogół umieszczane na uboczu.

Trzecia strefa to przestrzeń robocza, 
w której każdy Konzentrationslager 
ujawniał swe oblicze jako Arbeitslager. 
Najpierw były to miejsca pracy komand 
zewnętrznych, pracujących na rzecz obozu, 
potem miejsca niewolniczej pracy na rzecz 
niemieckich przedsiębiorstw i niemieckiego 
wysiłku wojennego. Z czasem niektóre strefy
robocze na tyle się rozbudowały, 
że dawało to okazję do utworzenia 
podobozów.



struktura
obozów
Czwarta strefa to:
 
· administracja
· kantyna
· baraki SS
· domek komendanta
· itp.



Strefy 
w obozach 
zagłady
Obozy wybudowane od razu jako obozy 
zagłady (Kulmhof, Bełżec, Sobibór, Treblinka) 
miały nieco inną strukturę. 

Można podzielić ją na 4 strefy.



Strefy 
w obozach
zagłady
Pierwsza strefa stanowiła swoistą ścieżkę 
skazanych na zagładę: 
· strefę przybycia (rampę, plac) 
· rozbieralnię
· zakamuflowane komory gazowe 
· w tej strefie sortowano również mienie 
pozostawione przez ofiary i przygotowywano 
wywózkę tego mienia do Rzeszy.

Druga strefa to:
· doły grzebalne
· później paleniska obsługiwane 
przez nielicznych więźniów.



Strefy 
w obozach
zagłady
Trzecia strefa to:
· baraki dla więźniów obsługujących 
proces zagłady – przy czym z reguły 
więźniowie sortujący mienie pozostawione 
przez ofiary byli odseparowani 
od więźniów palących zwłoki

Czwarta strefa to:
· administracja
· kantyna
· baraki SS
· domek komendanta
· itp.



Ważniejsze
obozy

Auschwitz-Birkenau (Oświęcim-Brzezinka), 
Bad Sulza, Bełżec, Bergen-Belsen, Buchenwald, 
Dachau, Esterwegen, Flossenbürg, Fuhlsbütte, 
Groß-Rosen (Rogoźnica), Hertogenbosch 
(Holandia), Hinzert, Hohenbruch (Gromowo, 
Rosja – obwód kaliningradzki), Kaiserwald 
(Ryga, Łotwa), Kauen (Kowno, Litwa), Klooga 
(Estonia), Kulmhof (Chełmno nad Nerem), 
Płaszów, Lichtenburg, Majdanek, Mały 
Trościeniec (Białoruś), Mauthausen-Gusen 
(Austria), Mittelbau-Dora, Moringen, 
Neuengamme, Niederhagen-Wewelsburg, 
Oranienburg, Ravensbrück, Sachsenburg, 
Sachsenhausen, Sobibór, Stutthof (Sztutowo), 
Theresienstadt (Terezín, Czechy), Treblinka, 
Uckermark, Vaivara (Estonia), Warschau 
(Warszawa, tzw. Gęsiówka).

Alfabetycznie



Znani więźniowie 
obozu Auschwitz
Władysław Bartoszewski, 
(19 lutego 1922 r. – 24 kwietnia 2015 r.), 
w obozie od 22 września 1940 r. do 8 kwietnia 1941 r., 
po wojnie dziennikarz, historyk, opozycjonista, dyplomata.

Tadeusz Borowski, 
(12 listopada 1922 r. – 3 lipca 1951 r.), pisarz i poeta, 
autor opowiadań-wspomnień U nas, w Auschwitzu..., 
w obozie od 1943 do sierpnia 1944, zmarł śmiercią 
samobójczą.

Imre Kertész, (9 listopada 1929 r. - 31 marca 2016 r.), 
węgierski pisarz pochodzenia żydowskiego. W 1944 r. 
trafił do Auschwitz, potem do Buchenwaldu. 
Laureat Literackiej Nagrody Nobla.

Simone Veil, (13 lipca 1927 r. – 30 czerwca 2017 r.), 
Francuzka pochodzenia żydowskiego, w Auschwitz 
od kwietnia 1944 r. W latach 1979-82 przewodnicząca 
Parlamentu Europejskiego.



Znani więźniowie 
obozu Auschwitz
August Kowalczyk (15 sierpnia 1921 r. – 29 lipca 2012 r.), 
aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, reżyser. W obozie 
od grudnia 1940 r. do czerwca 1942, kiedy to uciekł. 
Ukrywał się, walczył w AK. Po wojnie grał m.in. w 
„Stawce większej niż życie” czy „Polskich drogach”. 
Dyrektor Teatru Polskiego w Warszawie.

Leon Schiller (14 marca 1887 r. – 25 marca 1954 r.), 
polski reżyser, krytyk i teoretyk teatralny, autor 
teatralnych i radiowych, kompozytor i pieśniarz, 
poseł na Sejm. Do Auschwitz trafił w marcu 1941 r.,
 ale po dwóch miesiącach siostra zdołała go wykupić.

Edith Stein (12 października 1891 r. – 9 sierpnia 1942 r.), 
wrocławianka, niemiecka filozofka pochodzenia 
żydowskiego, karmelitanka bosa, zamordowana 
w obozie Auschwitz-Birkenau. 
W 1998 r. została kanonizowana.


