Exkurzia študentov SOŠ polytechnickej z Ružomberka
do Osvienčimu a Krakova
História: 25. marca 1942: Z Popradu vypravili prvý transport 1000 židovských žien. Za ním nasledovalo
ďalších 57 transportov (v prvej etape) a 13 transportov (v druhej etape) deportácií slovenských židov do
koncentračných táborov v Poľsku.
Súčasnosť: 31. mája 2012 : Transport 31 žiakov zo SOŚP Ružomberok sa vydáva na cestu do Poľska.
Cieľom je koncentračný tábor Auswitz (Osvienčim) a vyhladzovací tábor Birkenau (Brezinka).
Pred 70-timi rokmi absolvovali cestu zo Slovenska do Osvienčimu tisíce židov bez rozdielu pohlavia a veku.
Neviezli sa ako my pohodlne v klimatizovanom autobuse, ale boli natlačení vo vagónoch tzv. „dobytčákoch“. Na
rozdiel od nás, nešli na exkurziu, ale viezli ich na takmer istú smrť.
Prehliadku Osvienčimu sme začali pod známym nápisom „ARBAIT MACHT FREI“ (Práca oslobodzuje)
s obráteným B. Sprevádzala nás česky hovoriaca sprievodkyňa. Jej rozprávanie o živote väzňov v tábore bolo
zaujímavé a veľmi emotívne. Zanechalo v nás hlboký dojem, všetci sme pozorne počúvali. Previedla nás cez niekoľko
barakov v Auscwitz, kde sme videli rôzne autentické zábery, osobné veci väzňov: kufre, hrebene, kefky, protézy, kopu
topánok, vlasy, ktoré im hneď po príchode ostrihali, aby ich ponížili. Dokonca sme videli aj látku, ktorú utkali
z ľudských vlasov. Azda najviac nás dojalo rozprávanie o selekcii väzňov a o vraždení v plynových komorách.
V tábore Birkenau, asi 3 km vzdialenom od Osvienčimu, sme videli aj vozeň bez okien, v ktorom privážali väzňov.
Zaujímavé boli kresby v baraku, v ktorom žili matky s deťmi, ktoré si ani nedokázali predstaviť, že život môže byť aj
iný ako v tábore. Matky im nakreslili na steny baraku deti, ktoré sa hrali, alebo deti, ktoré šli do školy, aby im ukázali
normálny život. Sprievodkyňa sa s nami rozlúčila poďakovaním za návštevu a vyzvala mladých, ktorým patrí
budúcnosť, aby nikdy nedopustili takú strašnú hrôzu, ktorá sa odohrala v Osvienčime.
Bezprostredne po prehliadke reagovali študenti na exkurziu v koncentračnom tábore:
Dávid K.: Birkenau bol pre mňa silný zážitok,...
Martin K.: Najviac ma zaujal život ľudí v tábore, otrasné podmienky...
Michal M.: V Birkenau to bolo ešte oveľa horšie ako v Auschwitz,...
Stanislav H.: Bol to masaker,...
Rastislav G.: Exkurzia bola pre mňa veľmi poučná, mám silný zážitok a spravil som veľa fotiek.
Po prehliadke koncentračného tábora sme pokračovali do druhého najväčšieho mesta v Poľsku, do sídla
poľských kráľov – Krakova. V individuálnej prehliadke sme si pozreli Staré mesto: najväčšie námestie v strednej
Európe – Rynek glóvny s tržnicou Sukiennice, Ratuszovou vežou a Mariánskou bazilikou. Popočúvali sme trúbenie „
poľnice Panne Márii“ z veže Mariánskej baziliky, ktoré sa ozýva každú hodinu. Prešli sme sa okolo Biskupského
paláca, kde prebýval pápež Ján Pavol II. a okolo Baziliky sv. Františka. Niektorí sa boli pozrieť aj na hrad Wawel,
ktorý bol 500 rokov sídlom poľských kráľov. K hradu sa viaže aj legenda o drakovi, ktorý sa pred mnohými rokmi
rozhodol zabývať za jeho hradbami. Mesto pustošil a ľudia v tej dobe žili v neustálom strachu, až do dňa, kým sa princ
Krak nerozhodol zakročiť. Podhodil drakovi vlčiu kožu napchatú sírou. Drak ju zožral, išiel sa napiť vody do rieky,
lenže ako sa napil, tak síra zreagovala s vodou a drak v momente vybuchol. Dodnes, aby sa na túto udalosť
nezabudlo, stojí pod hradbami socha draka, ktorá v pravidelných intervaloch chrlí oheň. Drak je aj symbolom Krakova
a bol azda na každom reklamnom predmete.
Krakov je prekrásne mesto, dýchajúce stredovekou históriou. Študenti hodnotili Krakov slovami:
Dávid K.: Wawel je krásny... Ohromilo ma námestie, na ktorom bolo azda milión ľudí,...
Ján K.: Krakov je veľkomesto, v ktorom ma nikto nepozná, uvoľnil som sa a mohol som byť sám sebou.
Adam P.: Najviac sa mi páčilo námestie,...
Dávid G.: Prekvapila ma čistota Krakova,...
Filip J.: Rád pôjdem aj na budúce.
A. Lukáčová - koordinátor prevencie

Pred koncentračným táborom.

Študenti pozorne počúvali výklad sprievodkyne.

Pred Bazilikou sv. Františka.

Pod hradom Wawel.

