
Exkurzia Oswienčim – Brzezinka 

Dňa 5.10. sa žiaci 4. ročníka vybrali navštíviť poľský  Oswienčim. Všetci vieme, že sa tam nachádza 
najväčší nemecký vyhladzovací tábor z čias 2. svetovej vojny. Počas existencie tábora v rokoch 1940 – 
1945 zahynulo v plynových komorách zhruba 1,5 milióna ľudí. 

Konali sa tu aj nehumánne experimenty, za ktoré je zodpovedný hlavne Josef Mengele. Experimenty 
mali potvrdiť nadradenosť árijskej rasy, preto ich hlavnou náplňou bola sterilizácia židovských žien. 

Pred vstupom do tábora sa nachádza známy cynický nápis Arbeit macht frei (Práca oslobodzuje), 
ktorý symbolicky vyjadruje myšlienku upracovať sa ťažkou prácou až k smrti. Expozícia v tábore 
odráža tragický osud väzňov: plechovky cyklónu B, vlasy, o ktoré ľudia prichádzali pred vstupom do 
plynových komôr, množstvo predmetov dennej potreby, makety krematórií. 

Pri prehliadke sme nezabudli navštíviť ani stenu smrti, pri ktorej boli väzni popravovaní, tiež 
vyšetrovaciu miestnosť a väzenské kobky. Svedomím človeka otrasie i pohľad na kremačné pece. Na 
konci tábora je inštalovaná šibenica – bol na nej popravený veliteľ tábora. 

Po presune do Brzezinky sme sa ocitli v najväčšom koncentračnom komplexe Auschwitz Birkenau 
(Auschwitz II). Známa je tu rampa, kde sa ľudia delili na tých, ktorí budú väznení, a tých, ktorí skončia 
priamo v plynovej komore. Pri pohľade zo strážnej veže vás ohromí obrovská rozloha tábora, 
odstavený železničný vagón – tvorí odraz neľudských podmienok, v akých boli ľudia do tábora 
prepravovaní. V drevených barakoch sa nachádzajú zrekonštruované prične, sanitárne zariadenie – 
i to odráža zúfalú situáciu vtedajších obyvateľov tábora. 

Myslíme si, že každý človek by mal aspoň raz za život navštíviť toto boľavé miesto ľudskej „civilizácie“, 
pretože len tam pochopí, kam vedie nenávisť, ľahostajnosť, xenofóbia a túžba po moci. 

 

Vstup do tábora Auschwitz I 

 



Ženy, ktoré zahynuli v tábore (je to malilinký zlomok obrovského počtu obetí) 

 

Stena smrti, pri ktorej sme si uctili pamiatku umučených 

 

 

 

 



Pohľad zo strážnej veže na areál tábora Birkenau 

 

Vstupná rampa do tábora Birkenau 
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