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Studentská exkurze do Osvûtimi

Studenti v‰ech tfietích roãníkÛ bla-
nenského gymnázia v rámci historic-
ké exkurze nav‰tívili koncentraãní
a vyhlazovací tábor Osvûtim –
Bfiezinka – Konzentrations lager
Auschwitz – Birkenau. Toto hrÛzné
zafiízení stojí na území Polska a je
spravováno Státním muzeem, ale v le-
tech 1939 – 1945 byla tato oblast 
okupována hitlerovsk˘m Nûmeckem.

Bfiezinka, toto malebné slovo zní
jako z dûtské fiíkanky, ale pfiitom se
jedná o vyhlazovací tábor, kde zahy-
nulo, podle tûch nejniÏ‰ích odhadÛ,
více neÏ milión obûtí. Nebyla to beze-
jmenná masa lidí, byly to konkrétní
lidské bytosti, které mûly své lásky, ka-
marády, rodiny, starosti i radosti, které
se smály i plakaly, které v létû chodily
na nedûlní promenádu a v zimû hrály

hokej, to v‰echno dokládají fotogra-
fie, které jsou spoleãnû s ostatními 
osobními vûcmi zavraÏdûn˘ch sou-
ãástí expozice. Jedin˘m „provinûním”
osvûtimsk˘ch obûtí zpravidla bylo, Ïe
nepatfiily k té „správné” rase.

UÏ samotná cesta do KL Auschwitz
– Birkenau byla pro obûti plná útrap
a naprosto nelidská, cestovalo se
mnoho dní v dobytãích vozech v
údûsn˘ch hygienick˘ch a zdravotních
podmínkách. Mnozí zahynuli uÏ ces-
tou. Ti, ktefií pfieÏili transport, byli 
ihned po pfiíjezdu, je‰tû na Ïelezniãní
pfiíjezdové rampû, podrobeni brutální
„selekci”, která nebrala ohled na rodi-
ny, vztahy a vazby a která pro vût‰inu
znamenala témûfi okamÏitou smrt
v plynov˘ch komorách. Ti, co pro‰li
„selekcí”, uÏ nebyli konkrétní jedin-
ci s vlastním jménem, stali se pouh˘-
mi ãísly. Cílem bylo zbavit v‰emi
prostfiedky ãlovûka jeho dÛstojnosti,
byl zbaven jména a v‰ech osobních
vûcí, byl násilím ostfiíhán a podroben
nedÛstojné hygienické oãistû, byly
mu pfiidûleny ‰pinavé vûzeÀské mun-
dÛry, byl neustále bit a ‰ikanován,
takÏe pobyt vût‰iny vûzÀÛ v KL
Auschwitz – Birkenau se poãítal na
t˘dny, maximálnû mûsíce. Vûzni mû-
li pouze dvû práva: právo pracovat
a právo zemfiít. Je stra‰né, jak doko-
nale tato ma‰inérie na zabíjení a to-
tální vykofiisÈování lidí pracovala

a je‰tû stra‰nûj‰í je, Ïe na tomto ob-
ludném mechanismu se podíleli zase
jen a jen lidé. Nacistiãtí dozorci
a stráÏci mûli své rodiny a mnozí
bydleli v tûsné blízkosti tábora.   

Studenti blanenského gymnázia
znají fakta a ãísla o holocaustu z ho-
din dûjepisu a základÛ spoleãensk˘ch
vûd, ale náv‰tûva Státního muzea
Auschwitz – Birkenau jim pfiinesla
propojení historick˘ch faktÛ s osudy
konkrétních obûtí, mnohdy jejich stej-
nû star˘ch vrstevníkÛ. K navození 
autentického pocitu zmaru a v‰udy-
pfiítomné smrti pfiispûlo i nevlídné
sychravé zimní poãasí, které bûhem
exkurze panovalo. I krajina s hol˘mi
stromy a bez zpûvu ptákÛ pfiipomína-
la miliony obûtí koncentraãního a vy-
hlazovacího tábora Auschwitz –
Birkenau.
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Vstupní brána do pracovního tábora.

Boty obûtí tábora.


