
Dějepisný vzdělávací program - Osvětim - svědomí lidstva 
 

Dne 29. dubna 2014 se někteří žáci 8. a 9. třídy a někteří pedagogové Základní školy Velký Ořechov 

zúčastnili dějepisného vzdělávacího programu „Osvětim – svědomí lidstva.  

 

Toto místo leží na území dnešního Polska a stalo se místem genocidy židovského a romského národa. 

V roce 1940 vyslovil Heinrich Himmler přání, aby byl na předměstí Osvětimi vytvořen komplex táborů 

známých pod názvem Auschwitz I., Auschwitz II. – Brzezinka a Auschwitz III. – Monowice. 

 

 V roce 1940 vnikl koncentrační tábor  Auschwitz I. Byl zřízen především jako tábor otrocké 

práce pro odpůrce Hitlerova režimu a občany okupovaných států, hlavně Polska. Vražedné 

podmínky, násilí a hlad měly vést k fyzickému zničení vězňů. Německé okupační orgány zde 

odesílaly především členy elity polského národa. Postupně začali nacisté do tábora odesílat 

také skupiny vězňů z jiných států. Od roku 1942 byli v táboře registrováni také Židé, které po 

úvodní selekci uznali lékaři SS formací za práceschopné v okolních továrnách. Naproti tomu 

druhý tábor, tzv.  Auschwitz II- Birkenau, úzce souvisí s křiklavou tragédií holocaustu. V létě 

1941 Himmler zařadil Auschwitz I. a Auschwitz II. k místům konečného řešení židovské otázky.  Lidé zde 

umírali v nepředstavitelných mukách, bolestech a ponížení násobeným pohledem na umírající lidi.  

 

Na cestu do Polska jsme se vypravili za doprovodu odborného lektora PhDr. Pavla Kočího - majitele 

vzdělávací cestovní agentury z Kroměříže. Od školy jsme vyjeli autobusem v 5:25 hod. Cestu nám pan 

PhDr. Kočí zpestřil výkladem, který se týkal nejenom historie, geografie, obyvatelstva a administrativního 

dělení Polska, ale zmínil také zajímavosti z oblasti kultury, dopravy a hospodářství tohoto našeho severního 

souseda. 

 

Po příjezdu do Osvětimi jsme nejprve navštívili areál koncentračního tábora Auschwitz I. 

Kapacita tohoto tábora byla asi 15-20 tisíc vězňů. Zde jsme mohli spatřit například krematoria či 

domy pro zajaté polské obyvatele. 

 

Každý účastník obdržel zařízení se sluchátky, díky němuž jsme měli možnost slyšet hlasitý 

výklad průvodce, třebaže se nenacházel v naší těsné blízkosti. Po asi 2,5 hodinovém výkladu jsme nastoupili 

zpět do autobusu a ten nás převezl do asi 3,5 km vzdálené druhé části koncentračního tábora Auschwitz II -

Birkenau. Zde jsme opět s našim průvodcem již bez sluchátek pozorně naslouchali výkladu, prohlédli jsme 

si domy, dřevěné stáje, které sem byly převezeny pro nedostatek dalšího ubytování. 

 

Po skončení exkurze jsme nastoupili do autobusu a vydali jsme se zpět do Velkého Ořechova, každý 

doslova zahlcen silnými dojmy z nabytých poznatků. 

 

V úterý 29. dubna se několik žáků naší školy zúčastnilo exkurze v Osvětimi. Jeli jsme autobusem, který nás 

zavezl až na parkoviště, které bylo před táborem. Všichni jsme dostali takové rádio se sluchátky, protože bez 

nich bychom pana průvodce vůbec neslyšeli. Pan průvodce nás provedl po celém hlavním táboře, který byl v 

dobře zachovaném stavu, a poté jsme i s ním přejeli do druhého tábora, do tzv. Březinky. Tam jsme se 

podívali na takové "nádraží", na kterém byli prováděny selekce a poté jsme se podívali i na zachovalé 

dřevěné stáje, ve kterých museli přespávat vězni. Když jsme už jeli domů, zastavili jsme se ještě ve velkém 

nákupním centru, podobnému jako je u nás Čepkov. 

Domů jsme se dostavili tak kolem sedmé hodiny.  

Josef Hořínek 

 

 

 

Potom, co jsme se domluvili a seřadili u vstupu a počkali na průvodce, jsme konečně vyrazili. Dostali jsme 

sluchátka a takovou krabičku a šli jsme. Navštívili jsme několik bloků, v bloku, který byl o hladomorně, o 

tom, co jedli apod. a taky v bloku, kde byli vlasy, osobní věci se mi dělalo trochu špatně, byl tam takový 

divný vzduch. Pak jsme navštívili českou část. 

Dominik Vrba 



          
 

 

 
 

 

 

 

 
 



            
 

  
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 

 

Zpracovala Mgr. Michaela Blahová 


