
Аушвиц (концлагер) 

 

 

Аушвиц или Освиенцим е комплекс от нацистки концентрационни лагери. Разположен е в южна Полша в 
близост до малкия полски град Освиенцим (Auschwitz на немски). Първи началник на лагера става 

оберщурмбанфюрер от СС Рудолф Хeс.  

 
 

Структура 

 

Комплексът се състоял от 3 основни лагера: 

-Аушвиц 1 е служил за административен център на целия комплекс. Първата 

група, в която влизали 728 полски политически затворници, е изпратена в 

лагера още на 14 юни същата година. 

-Аушвиц 2 е това, което обикновено се подразбира като се говори за 

Освиенцим. Там са били държани стотици хиляди евреи, поляци, цигани и 

хомосексуални. Жертви на този лагер стават повече от милион хора. 
Известният като Биркенау, Аушвиц 2 имал 4 газови камери и 4 крематориума. 

-Аушвиц 3 се явява група от неголеми лагери, създадени около общия комплекс.  Най-големият от тези лагери е 

бил Мановиц. Тези лагери редовно били посещавани от лекари, които отбирали слабите и болните за газовите камери на 

Биркенау. 

 

 

Бихте ли определили Аушвиц като Ад по-страшен от смъртта? Защо? 
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

............................................................................................................................. ....

.................................................................................................................................

.......................................................................................  

 
 

 

 

Възникване 

На 26 септември 1941 г.  Рудолф Хeс получава заповед да 

построи един допълнителен работен лагер за 100 000 руски 

военопленника в областта Аушвиц. Този лагер възниква в областта 

Биркенау. Националсоциалистите изчакват построяването на лагера, 

след което принуждават населението от тази област да напусне своите 

домове. Арестантските командоси имали за задача да съборят къщите, 

за да набавят необходимия материал. 

Лагерът е голям едва 5 км2. Разделен е на многобройни 

секции, които са били оградени от огради от бодлива тел, по които 

непрекъснато е протичал ток. Построен първоначално като работнически лагер за военнопленници и други арестанти да 

бъдат принудително заети с работа за СС, впоследствие функцията на лагера бързо бива променена. В началато на 1942  

г.  в Аушвиц-Биркенау руски комисари и негодни за работа арестанти били първоначално убивани чрез силно отровно 

вещество, след което с края на 1941 г. настъпва времето на експерименталните опити. Малко по-късно майките с децата 

им и негодни за работа хора биват селектирани от пристигащия транспорт и обгазявани. От юли 1942г., или по-точно от 

април(точната дата не е известна), преобладаващото мнозинство от доставени евреи били избити. Аушвиц-Биркенау 

приема функцията на унищожителен лагер, но също така запазил дейността си на концентрационен и работен лагер. 

 

Как бихте проектирали лагера, за да предотвратите опитите за бягство от него? 

 

............................................................................................................................. .................................................................

............................................................................................................................................................................................. 
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Селекция и обгазяване 

Повечето жертви пристигат в Аушвиц-Биркенау с влак, често след целодневно пътуване във вагони за добитък. 

Пристигащите биват откарвани от гарата "Аушвиц” до лагера. Чак през 1944 г. са поставени релси директно до лагера. 

Понякога целият „транспорт” бива директно изпращан в газовите камери, друг път е подлаган първо на „селекция”, при 

която по-слабите, възрастните и болните са отделяни от останалите работоспособни и отвеждани в газовите камери. 

Често тези селекции са правени от ползващия се с лоша слава доктор Йозеф Менгеле. 

В Аушвиц-Биркенау е имало в 6 сгради газови камери, но не всички са били необходими по едно и също време. 

През първото полугодие на 1943 г. биват експлоатирани четири крематориума, които съдържат подразделения с газови 

камери с площ 100 кв.м. Четири строителни фирми са разпределени за строителната област, пещите за изгаряне са 

конструирани, построени, пазени и репарирани от фирмата „Дж.А.Топф&Синове” 

 

Смятате ли, че научните опити на Йозеф Менгеле с хора се оправдават в името на 

развитието на науката?                                
............................................................................................................................. ..................................

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ..................................

........................................................................................................................................................... ....

............................................................................................................................. .................................. 

 

Йозеф Менгеле 

 

Какво според вас се случва с хората след подлагането им на мъчителна смърт в газова камера?   
....................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .......................

....................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .......................  

............................................................................... 

Газова камера 

 

Как са се чувствали хората, пътуващи във влак към Аушвиц?            
.........................................................................................................................................

............................................................................................................................. ............

............................................................................................................................. ............

.........................................................................................................................................

........................................................................................................................... 

 
Добре дошли в Аушвиц! 

 

Какво бихте казали за условията на живот в лагера?                                             

............................................................................................................................. ..........

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

............................................................................................................................. ..........

...................................................................... 

 

Лагеруващи в Аушвиц 

Дали работещите в крематориумите и в газовите камери войници са се чувствали 
виновни за погубването на толкова много човешки животи?                              

............................................................................................................................. ................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................. ................  
 

Крематориум в Аушвиц 
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