
Osvětim – Krakov 28. 6. 2017 
 

Dne 28. 6. 2017 se dvanáct žáků devátého ročníku zúčastnilo výukového zájezdu 

do Polska. Od školy jsme vyjížděli časně ráno, takže si museli všichni přivstat. Když 

jsme si všichni nasedli do autobusu, mohli jsme konečně vyrazit. 

V plánu jsme měli návštěvu dvou koncentračních táborů blízko polského 

městečka Osvětimi – Auschwitz I a Auschwitz II-Birkenau. Po zhlédnutí táborů jsme se 

měli přesunout do města Krakov, kde nás čekala prohlídka historického centra. 

Prohlídka obou dvou táborů nám zabrala přes tři hodiny. Hned po příjezdu do 

tábora se nás ujala velmi milá paní průvodkyně, která nás oběma tábory provázela. 

Ukázala nám celý komplex, který sestává hned z několika budov, zavedla nás do 

bývalých plynových komor, prošli jsme místy, kde museli lidé v krutých podmínkách 

pracovat až do úplného vyčerpání, ocitli jsme se také na místech, kde byly vykonávány 

rozsudky smrti. V Osvětimi zahynulo během 2. světové války přibližně 1,5 milionu 

nevinných lidí, včetně dětí a novorozenců, na nichž byly také páchány hned po narození 

nehumánní experimenty. Paní průvodkyně nás seznámila s podmínkami, které v táboře 

panovaly, s denním režimem, ale také nám představila osudy jednotlivců, kteří táborem 

prošli a měli to štěstí a přežili jej. Jen těžko většina z nás dokázala zahnat slzy v očích 

při líčení hrůz, kterými museli tito nevinní lidé projít.  

Poté jsme se společně přesunuli do druhého komplexu táborů Auschwitz II-

Birkenau, který se nachází asi 3 km od vesničky Osvětim. Zde byla nejzajímavější 

rampa, kde lidé procházeli hned po příjezdu do tábora selekcí. Zde se členové rodiny 

rozdělili a většina z nich se spolu už nikdy nesetkala. Už po příjezdu bylo rozhodnuto o 

jejich osudu, zda budou vybráni na práci, nebo jejich život skončí po příjezdu v plynové 

komoře. Ve všech zanechala prohlídka silné pocity a cestu do Krakova jsme 

prodiskutovali nad tímto tématem. 

V Krakově se nám nálada už trošku zlepšila a vrhli jsme se na prohlídku města. 

Nejdříve nás pan průvodce seznámil s historií města a s pověstí, která se váže k jeho 

vzniku. Prohlédli jsme si řeku Vislu, na níž celé město leží, navštívili jsme sídlo bývalých 

polských králů na hradu Wawel, katedrálu či sídlo starobylé univerzity a arcibiskupství. 

Po prohlídce města jsme nasedli do autobusu a vydali se směrem Velký Ořechov. 

Pro všechny byla jistě návštěva bývalého koncentračního tábora 

nezapomenutelným zážitkem. 

Všichni deváťáci si zaslouží také obrovskou pochvalu za své ukázněné chování. 

Paní průvodkyně byla velmi mile překvapena tak vzorným chováním a na konci 

prohlídky všechny pochválila. 

Celý zájezd byl závěrečnou a poučnou tečkou celé devítileté školní docházky. 

 

 

 



 

 

 
 

 
 



 
 

 

 
 



 
 

 



                                           Mgr. Denisa Kovářová 


