Exkurze gymnázia do Osvětimi
Jednoho chladného zářijového rána jsme si trošku přivstali a v počtu necelých padesáti studentů jsme
vyrazili na návštěvu k našim polským sousedům. Konkrétně do bývalého koncentračního tábora
v Osvětimi a do Krakova. Cesta nám i s přestávkou trvala zhruba pět hodin. Po příjezdu do Osvětimi
nás už očekávaly dvě průvodkyně, které si nás rozdělily do dvou skupin, abychom si z prohlídky
odnesli co nejvíce informací a dojmů. Ta začínala u brány s nápisem ARBEIT MACHT FREI.
Byl to opravdu zvláštní pocit chodit po cestě, kterou šli lidé na smrt. Většina expozic byla umístěna
v cihlových domcích, které byly rozčleněny do jednotlivých bloků. K vidění byly především osobní věci
vězňů – kufry, šaty, obuv, ale i hračky či dokonce ostříhané vlasy. Nakonec jsme se také podívali do
plynových komor a k popravčí zdi. Poté jsme se přesunuli o kousek dál do Březinky, druhé části
táborového komplexu. Byl to obrovský areál se zděnými i dřevěnými domky. Zde před svou smrtí
přebývali vězni za otřesných podmínek, jako byl hlad, zima, nemoci. Došli jsme tichým krokem až
k pomníku věnovanému památce nevinných obětí. Vedle něj se nacházely ruiny jedné z plynových
komor a malé jezírko s popelem zesnulých. Po takovémto zážitku si snad každý začal vážit svého
života o něco více.
Abychom ale viděli z bohatství polské země i to lepší, navštívili jsme centrum Krakova s hradem
Wawelem, který jsme si zvenčí také krátce prohlédli. Den jsme zakončili prohlídkou hlavního
krakovského náměstí a pak už se jen pohodlně usadili do autobusu a s pěknými vzpomínkami jsme za
hudebního doprovodu vyrazili na dlouhou cestu domů.
Nutno také dodat, že nás po celou dobu doprovázeli paní profesorka Vašinová a pan profesor
Wątroba, kterým tímto děkujeme stejně tak jako škole za realizaci celého zájezdu.
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