
Narożna wieżyczka ogrodzenia podobozu Neu-Dachs. W tle barak mieszkalny dla więźniów. Zdjęcie wykonane od strony 
szosy Kraków–Katowice, przełom 1944 i 1945 r.
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oBóz dwóch totalitaryzmów.
jaWOrznO 1943–1956. 
hiStOria i muzealizacja

Obóz dwóch totalitaryzmów to miejsce symbolicznego spotkania nazizmu 
i komunizmu. W latach 1943–1945 działał w Jaworznie podobóz KL Auschwitz – 
Neu-Dachs. W 1945 r. władze komunistyczne przejęły poniemiecką infrastruk-
turę, tworząc Centralny Obóz Pracy Jaworzno. W 1949 r. zlikwidowano obozy 
pracy w całym kraju, a w Jaworznie rozpoczęto przebudowę COP na więzienie 
dla młodocianych. Działało ono w latach 1951–1955 (więzienie przez osadzo-
nych w nim było dalej nazywane obozem, stąd nazwa ta używana jest również 
w odniesieniu do tego okresu). W styczniu 1956 r. przekształcono je w Centralne 
Więzienie Jaworzno, a w sierpniu tego roku ostatecznie zlikwidowano. W ten 
sposób dobiegła kresu trzynastoletnia historia najdłużej funkcjonującego obozu 
na ziemiach polskich. 
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podoBóz Neu-dachs 1943–1945
Historia obozu zaczyna się 15 VI 1943 r., kiedy to 
do Jaworzna przybył pierwszy transport 100 więź-
niów z KL Auschwitz. Obóz powstał z inicjatywy 
niemieckiej spółki energetycznej energieversor-
gung Oberschlesien A.G. (eVO), która prowadziła 
w Jaworznie budowę elektrowni oraz inwestycje 
w miejscowych kopalniach. W celu zapewnienia 
zasobów siły roboczej eVO podjęła współpracę 
z SS i zdecydowała się na zatrudnienie więźniów 
KL Auschwitz. Spółka zobowiązała się do budo-
wy obozu składającego się z prefabrykowanych 
baraków. Wiosną i  latem 1943 r. eVO złożyła 
wniosek o przydzielenie 4500 więźniów. Około 
80 proc. osadzonych w podobozie stanowili Żydzi 
z różnych krajów europy, liczną grupą byli Polacy. 
Największą liczebność – około 4 tys. osób – obóz 
osiągnął na przełomie 1944 i 1945 r. 17 I 1945 r. 
w podobozie było 3664 więźniów. 

Warunki w podobozie opisuje raport obozowe-
go ruchu oporu z grudnia 1944 r.: „śmiało można 
nazwać Neu-Dachs obozem karnym […]. Mniej 
więcej co miesiąc wywożono z Jaworzna do Au-
schwitz około 200 ludzi, tzw. muzułmanów, któ-
rych wina była ta, że z głodu byli tak słabi, że nie 
mogli pracować. Za to przestępstwo musieli iść 
do gazu […]. Gdy ktoś w Bunie coś przeskrobał, 
posyłano go karnie do Jaworzna”.

Ostatni apel odbył się 17 I 1945 r.; 3200 więź-
niów ewakuowano pod strażą uzbrojonych 
SS-manów i poprowadzono do KL Gross-Rosen, 
a stamtąd przewieziono do KL Buchenwald. Na 

terenie obozu w  Jaworznie, którego Niemcy 
nie zdążyli zniszczyć, pozostało jeszcze 400 
więźniów niezdolnych do marszu. 22 I 1945 r. 
obóz wyzwoliły oddziały Armii Czerwonej. Nie-
stety, nie zakończyło to tragicznej historii tego 
miejsca.

ceNtralNy oBóz pracy 
jaworzNo 1945–1949
Na ziemiach polskich wyzwolonych spod hitlerow-
skiej okupacji władze komunistyczne rozpoczęły 
tworzenie aparatu przymusu, którego elementem 
był system więziennictwa. W 1945 r. Ministerstwo 
Bezpieczeństwa Publicznego przejęło zabudowa-
nia byłego podobozu Neu-Dachs i utworzyło – naj-
prawdopodobniej w lutym – obóz pracy. W kwiet-
niu został on przekształcony w Centralny Obóz 
Pracy (COP). Początkowo osadzano w nim folks-
dojczów, jeńców niemieckich i żołnierzy podziemia 
antykomunistycznego. Liczebność uwięzionych 
w latach 1946–1948 wynosiła od 3250 do 7150 osób.

Więźniowie COP byli zatrudniani przede 
wszystkim w kopalniach Zagłębia Śląsko-Dąbrow-
skiego i Zagłębia Krakowskiego. W maju 1945 r. 
Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego i COP 
zawarły z Centralnym Zarządem Przemysłu Wę-
glowego dwie umowy, w których zobowiązały się 
do przekazania 5 tys. i 10 tys. więźniów do pracy 
w górnictwie. W 1946 r. rozpoczęło się zwalnianie 
folksdojczów z obozu. Osoby, których wnioski 
o rehabilitację zostały odrzucone, wywożono do 
stref okupacyjnych w Niemczech. W maju 1947 r. 

Obóz w Jaworznie na przełomie 1944 i 1945 r.



Więźniowie podobozu Neu-Dachs pracujący przy budowie elektrowni Wilhelm, 1944 r. 
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Brama wewnętrzna obozu. Stan z 1959 r. 
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do COP Jaworzno trafili więźniowie narodowości 
ukraińskiej i łemkowskiej wysiedleni w ramach ak-
cji „Wisła”. W obozie osadzano aresztowanych pod 
zarzutem współpracy z uPA. Do COP Jaworzno 
kierowano również ukraińców nielegalnie powra-
cających w rodzinne strony oraz przedstawicieli 
inteligencji, zwłaszcza duchownych. Większość 
ukraińców zwolniono z obozu do końca 1948 r. 

COP Jaworzno jako obóz dla internowanych 
i jeńców przestał formalnie istnieć w 1949 r. Za-
częto go przekształcać w więzienie progresywne 
I klasy, w którym osadzano więźniów politycznych 
z więzień w całym kraju. Ostatnia partia interno-
wanych została wysłana do obozu w Potulicach 
12 lipca 1949 r.

ceNtralNe więzieNie dla 
młodociaNych więźNiów 
polityczNych 1951–1955
Wiosną 1951 r. w Jaworznie powstało eksperymen-
talne więzienie dla młodocianych więźniów poli-
tycznych. Podstawę materiałową do jego budowy 
stanowiła infrastruktura po COP Jaworzno, którą już 
w 1950 r. zaczęto przebudowywać siłami więźniów 
politycznych. Drewniane baraki, pamiętające czasy 
okupacji hitlerowskiej, sukcesywnie rozbierano, a na 
ich miejsce wzniesiono trzy duże murowane bloki 
więzienne i dom kultury. Pojemność zaprojektowa-
nych budynków szacowano na 7 tys. osób. Oprócz 
budynków mieszkalnych powstały warsztaty sto-
larski i ślusarsko-mechaniczny, dział prefabrykacji, 
warsztaty szkoleniowe oraz szkoła przemysłowa. 

W więzieniu mieli przebywać młodociani więź-
niowie karni oraz z nieprawomocnymi wyrokami, 
w wieku 17–21 lat. Przy typowaniu więźniów brano 
pod uwagę pochodzenie społeczne, stopień zde-
moralizowania, rolę w przestępstwie, wysokość wy-
roku oraz zachowanie podczas śledztwa. unikano 
kierowania do więzienia w Jaworznie zdecydowa-
nych wrogów ustroju, organizatorów działalności 
przestępczej i tych, którzy nią kierowali. Miało ono 
pełnić funkcję ośrodka reedukacyjnego według 
wzorów pedagogiki makarenkowskiej: młodociani, 
za sprawą działań wychowawczych, mieli się stać 
zwolennikami ustroju i budowniczymi komunizmu, 
odznaczającymi się wysoką świadomością ideową.

Osadzeni w Jaworznie pracowali w warsztatach 
na terenie więzienia, budowali bloki mieszkalne, 

szkołę, dom kultury, boisko sportowe. Wielu za-
trudniono w kopalniach węgla. Ich młodość była 
okresem ciężkiej wielogodzinnej pracy ponad siły, 
głodowych racji żywnościowych, drutów pod 
wysokim napięciem, nieustającej indoktrynacji 
politycznej i samowoli funkcjonariuszy. W maju 
1955 r. wybuchł bunt spowodowany zastrzeleniem 
jednego z młodocianych więźniów przez straż-
nika. Bunt został opanowany, ale miał bezpo-
średni wpływ na dalsze losy więzienia. Z końcem 
1955 r. zlikwidowano więzienie dla młodocianych, 
a w dniu 1 I 1956 r. utworzono Centralne Więzienie 
Jaworzno. Zmiana ta nie została jednak zauwa-
żona przez osadzonych. Więzienie ostatecznie 
zlikwidowano w sierpniu 1956 r.
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muzeoloGiczNe aspekty 
tworzeNia wystawy 
Wystawa „Obóz dwóch totalitaryzmów. Jaworzno 
1943–1956” została dofinansowana ze środków Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem 
zadania było stworzenie kompleksowego, rzetel-
nego i atrakcyjnego projektu wystawienniczego, 
ukazującego w przystępny sposób historię obozu 
oraz upamiętniającego jego ofiary. Więźniowie, 
trafiając za bramę obozu dwóch totalitaryzmów, 
znajdowali się w sytuacji ekstremalnej: byli zmu-
szani do morderczej pracy, bici i  szykanowani, 
otrzymywali głodowe racje żywnościowe. Pozba-
wiano ich godności i człowieczeństwa. 
Rozbudowana scenografia ma sprawić, że zwie-
dzający, przechodząc przez bramę obozową, wejdą 
w nieznaną, nieprzyjazną i klaustrofobiczną prze-
strzeń. efekty świetlne, dźwiękowe oraz struktura 
podłoża mają wzbudzić u widza dyskomfort i nie-
pewność. Obiekty wykorzystane do stworzenia 
wystawy są w dużej mierze unikatowe i pochodzą 
z tutejszego obozu. Z ruchomych obiektów zacho-
wały się i są prezentowane na wystawie m.in.: be-
tonowe słupy ogrodzenia, drut kolczasty, izolatory 

elektryczne, pasiak i chodaki z okresu okupacji 
hitlerowskiej, pejcz komendanta Neu-Dachs, ręcz-
nie wykonany różaniec więźnia COP. Dwojaką rolę 
odegrały niemieckie plany budowlane podobozu 
Neu-Dachs: są one prezentowane na wystawie 
jako obiekty zabytkowe, a wcześniej stanowiły 
podstawę wykonania rekonstrukcji bramy obozo-
wej i baraku więziennego. Obiekty zabytkowe są 
łączone z elementami scenografii – przykładowo, 
oryginalne słupy ogrodzeniowe zestawiono ze zre-
konstruowaną bramą, dzięki czemu otrzymano 
kompletny fragment ogrodzenia.

Zbudowana została wystawa typu narracyjnego, 
która przekazuje informację naukową w sposób 
sterowany, a zwiedzającemu zostaje wskazany 
pewien problem naukowy. Odczytywanie treści 
takiej wystawy można porównać z  czytaniem 
ilustrowanej książki, gdzie w  roli ilustracji wy-
stępują eksponaty, a powinno się ją odczytywać 
kolejnymi rozdziałami, ponieważ opowiadana jest 
pewna historia. Pojmując prawdę muzealną w wy-
miarze symbolicznym, widz zostaje włączony do 
wydarzenia muzealnego i staje się jego integral-
ną częścią. W zdarzeniu muzealnym znajduje się 

Blok mieszkalny dla więźniów Centralnego Więzienia dla Młodocianych, w tle widoczne bloki mieszkalne dla 
funkcjonariuszy, początek lat 70. XX w.
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przestrzeń na emocje, ale prawda symboliczna 
nie może być zredukowana tylko do ludzkiej psy-
chiki. eksponaty muzealne nie mogą być jedynie 
źródłem wzruszenia, ale muszą stać się również 
źródłem poznania, które równocześnie informuje 
i angażuje.

Starano się uniknąć podziału przestrzeni wy-
stawowej na strefę eksponatów i strefę tekstów – 
mają one tworzyć zwartą całość. Rozważając 
zagadnienie kreacji obiektu muzealnego, zwró-
cono uwagę na relację między muzeum a odbior-
cą w czasach kultury masowej, w których widz 
wymaga wystaw problemowych oraz prezentacji 
oryginałów, uzupełnionej porównawczym mate-
riałem niezabytkowym. Na wystawie oprócz ory-
ginalnych obiektów muzealnych wprowadzono 
dodatkowe przekaźniki informacji naukowej, takie 
jak modele, kopie, makiety. Ponadto w aranżacji 
przestrzeni wystawienniczej wykorzystano mul-
timedia: prezentacje multimedialne, wizualizacje 
komputerowe oraz film dokumentalny. Wykorzy-
stanie komputerów z ekranami dotykowymi i za-
instalowanymi prezentacjami multimedialnymi 
stwarza możliwość zamieszczenia większej niż 

w przestrzeni wystawowej liczby tekstów, uzu-
pełnionych ponadto bogatym materiałem ikono-
graficznym i źródłowym. 

ekspozycja muzealna przedstawia zwiedzają-
cym pewien obraz przeszłości, opierając się na 
nośnikach pamięci, które  – zdaniem jej twór-
ców – najlepiej oddają klimat, znaczenie lub spo-
sób odczytywania przeszłości. Selekcja nośników 
pamięci i umieszczenie ich w muzealnych gablo-
tach powoduje, że stają się one ikonami pamięci 
zbiorowej. Autentyczne artefakty są materialnymi 
przejawami minionej rzeczywistości oraz pomo-
stem między przeszłością a teraźniejszością. Są 
także nośnikami pamięci historycznej, umożliwia-
jącymi zmysłowy kontakt z przeszłą rzeczywisto-
ścią, a w ślad za tym – integralnymi elementami 
tzw. pamięci miejsc. Jako że jaworznicki obóz był 
wykorzystywany przez nazizm i komunizm, skupia 
w sobie różne pamięci indywidualne i zbiorowe. 
Jest nośnikiem pamięci, który nie dla wszystkich 
niesie tę samą pamięć, co może wywołać zjawisko 
nazywane rywalizacją pamięci. Wielość wspólnot 
pamięci skupiona wokół jednego miejsca może 
wywoływać gwałtowne spory. 

Rekonstrukcja baraków mieszkalnych dla więźniów Neu-Dachs i COP. Baraki były stawiane na słupach, 30 cm nad 
powierzchnią gruntu. Jeden barak mógł pomieścić ok. 300 więźniów, rekonstrukcja
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Makieta baraku mieszkalnego dla więźniów podobozu Neu-Dachs, te same baraki były wykorzystywane również w COP 
Jaworzno

Wnętrze baraku mieszkalnego więźniów Neu-Dachs i COP z trzypiętrowymi pryczami, rekonstrukcja
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Tworząc narrację wystawy, użyto dwóch uzu-
pełniających się narracji sklasyfikowanych przez 
Jerzego Topolskiego: wyjaśniającej i mikrohistorii. 
W przypadku narracji wyjaśniającej, aby przedsta-
wić rzeczywistość obozową, należy się odwołać 
do wiedzy o totalitaryzmach jako zjawisku uni-
wersalnym (model makrohistoryczny), umożli-
wiającym wyciąganie wniosków natury ogólnej. 
Narracja mikrohistoryczna zmierza do podobnych 
celów, jednak operuje na niższych poziomach rze-
czywistości historycznej – przygląda się ludzkiemu 
działaniu i opisuje życie codzienne. 

Zdecydowano się również na połączenie 
dwóch perspektyw. Perspektywa ofiar dotyczy 
przede wszystkim upamiętnienia i pielęgnowania 
pamięci o  ludziach uwięzionych i zamordowa-
nych w jaworznickim obozie, co stanowi próbę 
przywrócenia ofiarom ich tożsamości i godno-
ści. Korzystanie wyłącznie z perspektywy ofiar 
wydaje się niewystarczające ze względu na re-
alizowane przez wystawę cele edukacyjne. Wy-
ciągnięcie właściwych wniosków jest niemożliwe 
bez przedstawienia czynników determinujących 

postawy sprawców. Pogodzenie dwóch przeciw-
stawnych perspektyw stanowi znaczną trudność. 
Zasadniczy problem polega na tym, aby prezen-
tować i omawiać problematykę odnoszącą się do 
ofiar i sprawców w sposób realny, bez nadmier-
nych uproszczeń. 

podsumowaNie
Wystawa ma charakter problemowy, a  prezen-
towane obiekty zabytkowe są uzupełnione po-
równawczym materiałem niezabytkowym. Za-
stosowanie nowoczesnych środków przekazu 
multimedialnego i scenograficznej aranżacji prze-
strzeni ma ułatwić odbiór treści przekazywanych 
przez wystawę i wpłynąć na kształtowanie pamięci 
zbiorowej o jaworznickim obozie. Projekt wystawy 
uwzględnia postulaty dotyczące budowania rela-
cji między muzeum a odbiorcą w czasach kultury 
masowej.

Adrian Rams� – historyk, pracownik Muzeum Mia-
sta Jaworzna.

Różaniec wykonany przez więźnia Centralnego Obozu Pracy Jaworzno
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