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SKUTEČSKÉ NOVINY

Český svaz bojovníků za svobodu
umožnil žákům škol navštívit Osvětim
V letošním roce jsme si připomněli už 65. výročí ukončení II. světové
války. Veřejnost, školy, média i naše politická reprezentace – ti všichni se
snaží, aby se na minulost nezapomnělo a i nejmladší generace si uvědomovala, jaké máme štěstí, že žijeme v míru. Není to samozřejmost a není
to jen fráze, jakkoli by to mohlo po desetiletích komunistické propagandy někomu znít. Jak historie prokázala, stačí pár demagogických agresorů
a vše se může zvrtnout.
Válka je minulostí, varování zůstává
Sebelepší výklad učiva, kniha nebo vyprávění nemůže dosáhnout takového efektu, jako je osobní zážitek v podobě návštěvy koncentračního tábora.
V tomto směru je velkým přínosem, že ve Skutči pracuje organizace Českého svazu bojovníků za svobodu. Ta, ve spolupráci s okresní organizací
v Chrudimi a pod vedením skutečského předsedy p. Josefa Novotného pro
žáky ZŠ ze Skutče, Luže, Proseče a Chrudimi pravidelně organizuje zájezdy do Terezína. To je možná běžná záležitost v rámci celé ČR. Naprosto
výjimečnou a ojedinělou příležitostí však bylo to, že žáci uvedených škol
mohli díky aktivitám ČSBS absolvovat v září t.r. zájezd do Osvětimi. Zdejší
koncentrační a vyhlazovací tábor byl vyhlášený jako jedno z nejkrutějších
míst ve III. říši.
Tábory v Osvětimi měly rozlohu téměř 200 hektarů
Osvětim (německy Auschwitz) je menší město v jižním Polsku, počtem
obyvatel srovnatelné se Skutčí. Za druhé světové války bylo přičleněno
k Německé říši a z původních kasáren zde v r. 1940 vznikl koncentrační tábor – Auswitz I. Hlavním důvodem vzniku z počátku nebylo masové vyhlazování, ale nejdříve jen potřeba uvěznění velkého počtu Poláků. Kapacita
tohoto tábora s rozlohou asi 18 ha byla kolem 15-20 tisíc vězňů, kteří žili
(resp. přežívali a v důsledku nemocí a vysílení umírali) ve velkých zděných
barácích.
Podmínky k pobytu byly otřesné, ale ještě mnohem horší byly v dalším táboře, který byl o dva roky později postaven již jako vyhlazovací.
Auschwitz II – Birkenau (polsky Březinky, což byl název jedné ze 6 zbou-

 Vykonat potřebu bylo možné jen 2x za den a to během 2-3 minut
– opět v otřesných podmínkách.

 Podmínky pobytu v dřevěných barácích, které byly v podstatě
stájemi, byly víc než žalostné. V zimě mráz, v létě nesnesitelné horko
a celoročně věčně hladové krysy.

 Zbytek jednoho z velkých krematorií v Birkenau. Principem celé
„továrny na smrt“ bylo usmrtit a spálit tisíce lidí v co nejkratší době.

raných původních vesnic) se rozkládal na území 170 ha. Už jen několik
baráků bylo zděných, zbytek byly dřevěné stáje. Kapacita tohoto tábora, ve
kterém nacisté realizovali svůj plán tzv. "konečného řešení židovské otázky", dosáhla 90 tisíc vězňů a postavit ho museli sovětští váleční zajatci.
Přímo do vyhlazovacího tábora vedly koleje. Dlouhý perón byl místem,
kde lidé z transportů často po několika týdnech poprvé opustili vagóny.
Avšak čekalo je, aniž to věděli, ještě něco horšího. Zde lékaři SS prováděli
největší selekce vězňů. Ti, kteří byli označeni za práceschopné, zůstali v táboře. Ostatní – asi 75% všech nově přivezených (včetně dětí) - byli posláni
rovnou do plynových komor.
Otřesná mašinérie v továrně na smrt
V táboře se nacházely čtyři plynové komory s krematorii. V každém
z nich byla obrovská místnost, kde se lidé svlékali. Měli si myslet, že jdou
hromadně do sprch kvůli dezinfekci. Lidem, kteří byli svážení z ghet po
celé Evropě, bylo totiž řečeno, že jedou do nového místa, v němž budou žít.
V tom byli ubezpečováni, ale to vše mělo jediný cíl - spořádaný odchod do
plynové komory, která byla ve většině případů upravena do podoby sprch.
Mrtvoly lidí poté prošly rukama speciálního komanda, které je zbavovalo
zlatých zubů a případných cenností a stříhalo jim vlasy. Vybraná těla putovala na pokusy a pitvy Dr. Mengeleho.
Fakta, která vás ochromí a rozum je odmítá chápat
 Rozloha menšího tábora 18 ha, většího neuvěřitelných 170 ha (cca 300
baráků a stájí).
 Při útěku jednoho vězně bylo vybráno 10 nevinných a ti byli pro výstrahu zastřeleni.
 V plynových komorách bylo možné usmrtit v 15 minutách 2000 lidí.
 Při masovém vyvražďování v Birkenau bylo možné denně zavraždit
a spálit až 10 000 lidí.
 Denně si nacisté „přišli“ až na 15 kg zlata (na nakradených cennostech
a zlatých zubech)
 Průměrná doba života v táboře byla 1 – 3 měsíce.
 Dr. J. Mengele prováděl pokusy na dospělých, ale i na dětech. Snažil
se zvýšit šance, že Němky budou rodit dvojčata. Na dětech (hlavně
dvojčatech) v táboře zkoušel chemicky měnit barvu jejich očí, sešívat je
k sobě, navzájem jim měnit orgány nebo krev a další hrůznosti)
 Obyvatelé vesnic, které musely být zbourány kvůli stavbě druhého tábora, museli opustit své domovy během 15 minut (ženy a děti), muži
nastoupili na nucené práce.
 Vězni velmi hladověli. Ráno dostali pouze misku pití (falešná káva z bylin), v poledne misku řídké polévky a k večeři kus chleba s trochou
margarinu. Z hladovění byli nemocní (krvavé průjmy).
 Na WC mohli vězni jen 2x denně - ráno a večer, jinak ne. Toaletní papír
nebyl žádný.
 Hygiena prakticky neexistovala. Oblečení bylo staré, smradlavé – pralo se jen jednou měsíčně. Když vězeň zemřel, jeho špinavé šaty dostal
nově příchozí. Tím se nemoci šířily, ale tím se nikdo nezabýval. Kdo
nebyl schopen práce, byl zastřelen.
 V prvním táboře bylo jen jedno menší krematorium. Pokud nestačilo
mrtvé pálit, byla těla pálena v hlubokém příkopě přímo v táboře. Aby
těla lépe hořela, byla polévána sádlem, které se z nich škvařilo.
 V dřevěných stájích bylo množství krys. Slabší nebo nemocní vězni, kteří leželi dole u země, byli v noci krysami okusováni zaživa. V zimě zde
mrzlo, v létě bylo naopak nesnesitelné horko.
 Velitelem tábora byl Rudolf Höss. V menším z táborů měl vilu, kde žil
i se svou rodinou. Jen pár metrů od jeho domů byli vězni popravováni
a spalováni, což jemu ani jeho rodině v nejmenším nevadilo.
 Podle odhadů byly v Osvětimi zavražděny 3 – 4 miliony lidí. Písemně
je doloženo „jen“ 1 300 000 lidí. Z nich šlo o 1 100 000 Židů, 140 -150
000 Poláků, 23 000 Romů, 15 000 sovětských vojáků a 15 000 vězňů
jiných národností (z toho cca 4 000 Čechů).
 Židi byli deportováni z mnoha evropských zemí: 430 tisíc z Francie, 60 tisíc z Holandska, 55 tisíc z Řecka, 46 tisíc z Protektorátu Čechy a Morava,
27 tisíc ze Slovenska, 25 tisíc z Belgie, 23 tisíc z Rakouska a Německa,
10 tisíc z Jugoslávie, 7,5 tisíc z Itálie, 690 dokonce z Norska a 34 tisíc
osob židovské národnosti převezených z jiných koncentračních táborů.
Snaha zahladit stopy prováděných zvěrstev
Když se blížila Rudá armáda, odvezli nacisté většinu přeživších vězňů
do jiných koncentračních táborů, plynové komory a krematoria vyhodili
do vzduchu a snažili se zničit i písemné důkazy jejich vraždění. I tak ale
zůstalo dost nezvratných důkazů o těchto zločinech proti lidskosti. Měli
jsme možnost vidět nejen velice surrealistické fotografie vězňů i toho, jak
s nimi bylo zacházeno, ale i více než dost hmatatelných důkazů o zločinech,
jichž se nacisté na nevinných a bezbranných lidech dopouštěli. Ve vitrínách
jsou vystaveny tuny ostříhaných vlasů, bot, kufrů, nádobí, hygienických
potřeb nebo i protéz – vše bylo využito, rozprodáno v Německu, z vlasů
se dokonce vyráběla látka. Nechybí tristní pohled na několik zachovaných
pecí, věrný model velkého krematoria s plynovými komorami nebo model
transportního vagónu (převážel vždy kolem 80 lidí), atd. atd.
Zážitek, na který nezapomenete
Cesta do Osvětimi trvá víc než čtyři hodiny. Ale absolvovat ji stojí za to.
Ani v nejděsivějších snech si člověk neumí představit, jaké hrůzy museli
vězni den za dnem prožívat. Absurdnost a nelidskost chování nacistů vás
doslova ochromí. Rozum nedokáže pochopit, jak někdo mohl něco podobně
nestvůrného vymyslet a uskutečnit. Jak mohli?!
Prohlídka táborů v Osvětimi je velmi sugestivní a pochmurná. Není možné jej věrohodně zprostředkovat. Zážitek je tím silnější, že výklad slyší každý účastník ve sluchátkách, tedy bezprostředně, aniž by byl rušen jinými
výpravami a průvodci. Mezi nimi nechybí ani skupiny z Německa. Co asi
cítí? Doufejme, že i pro ně je návštěva koncentračních táborů (ať už kdekoli) stejně odstrašujícím a varujícím zážitkem.
Za sebe, svého syna, kterého jsem mohla vzít s sebou i za žáky a pedagogy shora jmenovaných základních škol upřímně děkuji p. Novotnému a jeho
prostřednictvím Českému svazu bojovníku za svobodu, za to, že jsem měla
možnost Osvětim vidět. Vím bezpečně, že na to nikdy nezapomeneme.
Lenka Balounová
 Několik pecí na spalování těl se zachovalo v menším táboře. Velká
krematoria nacisté před koncem války zbourali ve snaze zakrýt, co se
v nich odehrávalo.

 Památku obětí v Osvětimi
uctili zástupci ZŠ Smetanova
a ZŠ Komenského ze Skutče, ZŠ
Luže a ZŠ U Stadionu Chrudim,
ČSBS i ostatní účastníci prohlídky položením květinového věnce
u pomníku z českým textem (viz.
menší foto).



Žalostný pohled na dětské oběti.

 Žena, která při nástupu do Osvětimi s výškou kolem 170 cm vážila
72 kg. Po 3 měsících její váha klesla na 23 kg (viz. foto).

