
ABY SA NEZABUDLO ... SOŠT NA EXKURZII V KONCENTRAČNOM TÁBORE OSVIENČIM 
 

V dnešnej dobe, kedy narastajú rôzne nacionálne hnutia a myšlienky neznášanlivosti, si treba 
pripomínať udalosti, kedy podobné názory spôsobili veľké utrpenie ľudí. 28. októbra 2019 sa 43 
študentov našej školy v sprievode 3 pedagógov a profesionálnej sprievodkyne zúčastnilo poznávacieho 
zájazdu do Poľska, počas ktorého sme navštívili mesto Oswiecim, smutne preslávené z obdobia 2. 
svetovej vojny. Navštíviť miesto najväčšej masovej vraždy v ľudských dejinách si vyžaduje veľkú dávku 
odvahy. 

Z Michaloviec sme odchádzali v skorých ranných hodinách a s bezpečnostnými a zdravotnými 
prestávkami po ceste,  sme cca o 8. 30 hod. prišli do vojnou skúšaného Oswiecimu – doposiaľ najväčšej 
továrne na smrť (asi 1,1 milióna obetí). Počas štyri hodiny trvajúcej prehliadky koncentračného tábora, 
sme mali nielen možnosť prostredníctvom akreditovaných sprievodcov spoznať históriu tohto smutného 
miesta, ale tiež sme mohli nahliadnuť do tragických osudov konkrétnych obetí holokaustu 
odohrávajúceho sa práve v  Auschwitz I. a Auschwitz-Birkenau II, kde väzni prichádzali o svoju 
dôstojnosť a dokonca aj život. Počas doby, ktorú strávili v tomto koncentračnom tábore, museli neľudsky 
pracovať, ich menom bolo číslo a boli psychicky aj fyzicky týraní. Väzni tu mali len dve práva: právo 
pracovať a právo zomrieť. 

Slovo „holocaustum“ v gréckom i latinskom jazyku znamená zápalnú obetu, doslovne zhorieť... 
To bol totiž údel ľudí, ktorí prišli na tieto miesta s nádejou, že práve tu začnú žiť svoj nový život. 
V skutočnosti na tomto mieste našli len tragický osud a smrť. Smrť na následky chorôb, podvýživy, 
týrania, ťažkej práce, lekárskych pokusov alebo neskoršieho splynovania. Zostali po nich len obrovské 
kopy vlasov, hrebeňov, okuliarov, topánok, kufrov, .....  

Dnes je dôležité pochopiť, že „Oswiecim“, to nie je len história, fakty a čísla,  ale sú to konkrétni 
ľudia. Ich životy, ich nádeje, ich nenaplnené sny...a ich utrpenie. My, ktorí sme tu boli a ktorí to všetko 
videli a počuli, určite nezabudneme na všetky tie zbytočné obete, na ľudí, ktorí zahynuli len preto, lebo 
mali smolu, že sa narodili v nesprávnom čase a na nesprávnom mieste. Až tu človek pochopí, aké 
šťastie naša generácia vlastne má. 

V poobedňajších hodinách, aby sme sa odreagovali a trošku uvoľnili emočné napätie, sme 
pricestovali do najkrajšieho poľského mesta Krakow, kde nás dve hodiny sprevádzala krakowská 
sprievodkyňa. Zoznámili sme sa s históriou tých najzaujímavejších pamiatok mesta (rezervácia 
UNESCO) ako je kráľovský zámok Wawel – sídlo poľských panovníkov, Jagelowská univerzita 
(nádvorie), symbol Krakowa - drak, Hlavné námestie, ktoré sa svojim architektonickým riešením a 
zaujímavými budovami radí k najkrajším námestiam v Európe, Mariánska bazilika s gotickým oltárom a 
stredoveká budova Sukiennice.  Po nabitom programe nasledovalo  osobné voľno, ktoré sme využili  na 
občerstvenie, nákup suvenírov alebo shopping v blízkom okolí Hlavného rynku.  
  Po náročných hodinách strávených spoznávaním pamiatok a histórie Poľska sme sa unavení 
usadili do autobusu a vybrali na niekoľkohodinovú cestu domov. Veľa zážitkov za jeden deň ..... 
 
 
Čo dodať na záver? Celý deň sme využili naplno, videli sme veľa  krásnych a zaujímavých miest a my, 
učitelia, musíme pochváliť všetkých študentov, ktorí sa exkurzie zúčastnili, za mimoriadne vzorné 
správanie počas celej exkurzie. 
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