
Exkurze do Krakova a Osvětimi

Dne 10. května 2022 v brzkých ranních hodinách se žáci kvarty,  kvinty,  sexty a části septimy  
z Gymnázia Lipník nad Bečvou vydali na exkurzi do polského města Krakova a koncentračního
tábora v Osvětimi. Po několika hodinách jízdy autobusem jsme dojeli do našeho prvního cíle, do
Krakova. Toto město bylo ve středověku sídlem polské královské moci a jako důkazem toho stojí na
kopci královský hrad Wavel. Prohlédli jsme si nádvoří s katedrálou sv. Václava a sv. Stanislava,  
a poté jsme se vydali na Královskou cestu, přes Hlavní náměstí se Sukenicí až do Floriánské ulice,
která končí opevněním města a Barbakanem. Čas zbyl i na více jak hodinový rozchod po ulicích
starobylé části Krakova. Lákala nás spousta obchodů se suvenýry, místním i zahraničním jídlem.
Autobusem jsme přejeli  do našeho druhého cíle.  Na místo,  kde za druhé světové války stávala
továrna  na  smrt,  koncentrační  tábor  Osvětim.  Po úvodním seznámení  s  místem a  bezpečnostní
kontrolou, jsme obdrželi sluchátka, díky nimž jsme mohli poslouchat našeho průvodce.
               Hned po vstupu do areálu branou s nápisem Arbeit macht frei (česky Práce osvobozuje) na
nás vydechla pochmurná a krutá minulost toho místa. Naše cesta vedla po stopách tisíce vězňů ze
všech koutů světa, kteří zde žili v krutých podmínkách. Prohlédli jsme si mnoho budov po jejichž
prošlapaných schodech kdysi chodili tisíce lidí. Nalézali se zde předměty, které těmto obětem patřili
a byly neprávem ukradeny jejich vězniteli. Skleněné vitríny plné lidských vlasů, brýlí, obuvi a šatů,
použitého  nádobí,  to  vše  tu  zůstalo  po  dávno  zesnulých  obětech  krutostí  a  nenávisti  nacismu.
Průvodce  nám  pomocí  dobových  ilustrací  a  fotografii  popisoval  každodenní  život  vězňů  plný
strachu a bolesti.  Prošli jsme si všechna tato místa od obyčejných ubikací vězňů až po plynové
komory. Poté jsme se autobusem přesunuli do vyhlazovacího koncentračního tábora Březinka. Na
tomto místě stihli nacisté zničit většinu budov. Zůstala zde pouze vstupní brána a koleje, po nichž
přijížděli vlaky přeplněné vězni, obehnané ostnatým drátem. Zbytek budov byli již ruiny nebo úplně
zničeny. Zde naše prohlídka tábora končila a my jsme se vydali zpátky do České republiky plní
nových dojmů a zážitků.
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