
Exkurzia do koncentračných táborov  Osvienčim a Birkenau ... 

Hneď ako sme prišli do koncentračného tábora Osvienčim, oviala ma znepokojivá atmosféra.  Mala som pocit, 

že niečo nie je v poriadku a ten  sa nedal zakryť žiadnymi vtipmi ani úsmevom. Pri vstupe sme prešli 

prehliadkou a snímačom kovov. V tú chvíľu, keď som uvidela nápis : „Arbeit macht frei,“ zmizol mi úsmev z 

tváre aj pocit, že to nebude až také zlé ...  Aj keď úprimne, pri pohľade na budovy a okolie by som si ani 

nepomyslela, že sa tam mohli niekedy vôbec vykonávať také neľudské činy ako sa  tu odohrávali. Postupne sme 

prešli jednotlivé ubytovacie jednotky. Nedá sa povedať,  ktorá ma “najmenej“ zasiahla. V každej budove boli 

ďalšie veci  a informácie, čo sa vám vryli hlboko do mysle a do pamäti.  Ale osobne ma najviac z prehliadky 

koncentračného tábora Osvienčim zasiahla návšteva plynovej komory, kde zomreli tisíce nevinných ľudí. Ďalej 

ma neuveriteľne dojal pohľad na detské veci položené v jednej z vitrín. V tom momente mi zovrelo srdce 

a myseľ sa zastavila a dokázala som sa pozerať len na malú bábiku a detské oblečenie...  Veľmi ma taktiež 

zasiahla, no skôr zdrvila návšteva bloku 11, kde sa v podzemí nachádzali priestory určené na  výkon trestov. 

Celý komplex na prvý pohľad vyzeral nevinne až okrasne,  ale keď si človek uvedomí, čo sa dialo za múrmi, 

prebehne mu mráz po chrbte, zmrazí mu myslenie a nevie si predstaviť, čo tam ľudia hodiny, dni, mesiace až 

roky prežívali. 

Po prehliadke Osvienčimu sme sa presunuli autobusom o niekoľko kilometrov ďalej do vyhladzovacieho tábora 

Birkenau . Na prvý pohľad vás najskôr zaujme hlavná budova, potom vám pohľad skĺzne  na plot. Ako sme sa 

dostávali ďalej, zdalo sa mi, že plot, ktorý ohraničuje polorozpadnuté peklo na zemi,  nikde nekončí a ťahá sa 

stále ďalej a ďalej ... Vošli sme hlavnou bránou a mňa striaslo pri pohľade na stovky komínov , áno komínov, nie 

domov, lepšie povedané chatrčí,  ktorých tam stálo už len niekoľko, pretože väčšinu z nich zničili ešte pred 

oslobodením. Budovy na prvý pohľad vyzerali ako stajne. V jednom  takomto baraku  bývalo až 800 ľudí a to 

bola strašná predstava. Videli sme aj vozeň, v ktorom prepravovali  väzňov. V jednom naraz dopravili okolo 60-

80 ľudí. Sprievodkyňa nám hovorila, že hneď po vystúpení prebehla selekcia. Zdraví, mladí a bezdetní ľudia  boli 

odvedení do ubytovacích jednotiek. Chorí , starí , matky s deťmi a tehotné ženy boli odvedení  hneď do 

plynovej komory, z ktorej sme videli už len pozostatky, ale dalo sa presne vidieť aká bola veľká . Keď ste si 

predstavili , že naraz tam zomrelo väčšinou viac ako 2000 ľudí, je to až neskutočné. Väzni, ktorí boli najskôr 

v Osvienčime, až potom v Birkenau, hovorili o Osvienčime ako o sanatóriu. Najväčšie problémy v Birkenau boli 

najmä nedostatok vody, pretože cez leto tam teplota mohla presiahnuť  50 stupňov Celzia. Taktiež nedostatok 

hygieny, časté choroby, nedostatok jedla a veľmi ťažké pracovné vyťaženie mali za následok vysokú úmrtnosť. 

Väzni nemali po celý deň prístup k záchodom. Budova, v ktorej sa nachádzali, sa otvárala len ráno a večer a to 

len na pol hodinu . Väzni sa umývali maximálne raz do mesiaca. Človek v dnešnej dobe si nevie predstaviť,  čo 

zažívali,  keď boli odlúčení od domova, rodiny, často aj rodičov, hladní, na pokraji fyzických síl, videli iných 

umierať a nemohli im pomôcť, lebo nemali ako. 

V zadnej časti Birkenau je umiestnený pomník na pamiatku obetí tejto hroznej časti dejín. Pri pomníku sa 

nachádzajú pamätné  tabule s tým istým nápisom, ale vo všetkých jazykoch, ktorými hovorili ľudia zabití na 

tomto mieste. Je to len malá pocta ľuďom  čo tu zomierali  za svoju vieru alebo národnosť . 

V koncentračných a vyhladzovacích táboroch bolo  viac ako 1 300 000 židov, z toho prežilo asi len 100 000, 

zvyšok obyvateľstva zaberali politickí zločinci a väzni.  

Na týchto miestach aj po niekoľkých desaťročiach dýcha odkaz tej doby a to, že človek, až keď  to všetko bude 

počuť a vidieť,  uvedomí si, aké má šťastie... 

 

 

Za žiakov 8. a 9. ročníka Lea Stehelová z 8.a 


