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OSWIECIM

TERMÍN: pre skupinu podľa požiadavky
CENA: od 23 €
V cene je doprava autobusom, prehliadka Oswiecimu s miestnymi sprievodcami, sluchátka, sprievodca CK
Cena je kalkulovaná s odchodom zo Žiliny, pri odchode z iného miesta vyúčtujeme km podľa skutočnosti.
Možný príplatok: cestovné poistenie
Odchod v ranných hodinách, dopoludnia cca 3 – 3,5 hodinová prehliadka Múzea Oswiecim s miestnymi
sprievodcami.
Po skončení prehliadky odchod na Slovensko, cestou zastávka v Bielsko – Bialej, alebo prehliadka zámku s
rozľahlým parkom, zubrou oborou – príplatok.
Exkurziu do Oswiecimu je nutné objednať v dostatočnom časovom predstihu.
Spoznáte kruté tajomstvá najznámejšieho koncentračného tábora v Poľsku, na vlastné oči si pozriete to, o čom sa učíte na
hodinách dejepisu. Polorozpadnuté budovy, plynové komory, pamätné tematické izby s desivou minulosťou.
OSWIECIM - koncentračný tábor Auschwitz-Birkenau bol najväčší nemecký vyhladzovací tábor v dobe nacizmu, zriadený v roku 1940 ako Auschwitz I. Pôvodný komplex obsahoval 22 budov, neskôr bol rozšírený na niekoľko blokov. V každom bloku žila iná skupina ľudí. Konali sa tu nehumánne experimenty, vedené Josefom Mengelem. Plynová komora dokázala za deň usmrtiť 350 väzňov. Smrteľný plyn niesol názov Cyklon B. Asi 3 km od zajateckého tábora Auschwitz I.
bol v roku 1941 postavený v dedine Brezinka ďalší tábor Auschwitz II. Do koncentračného tábora Auschwitz - Birkenau
bolo deportovaných približne 1,3 milióna ľudí, z toho asi 1,1 milióna bolo zavraždených. Asi 900 000 deportovaných ihneď po príjazde skončilo v plynových komorách alebo bolo zastrelených. Ostatní zomreli na následky chorôb, podvýživy,
týrania alebo lekárskych pokusov. Auschwitz sa stal symbolom holokaustu a genocídy asi 6 miliónov európskych Židov,
Rómov, ruských a poľských väzňov...Koncentračný tábor mal 300 budov, z toho až 5 plynových komôr a rozlohu približne 175 hektárov. Podmienky v tábore boli viac ako kruté. Väzni trpeli kritickým nedostatkom vody a jedla. Popritom museli pracovať až 11 hodín denne a 6 krát do týždňa. Nehovoriac o práci, ktorá bola nesmierne ťažká a vyčerpávajúca. Na
mieste bola aj rampa, kde ľudí po príchode delili, či skončia ako väzni alebo poputujú priamo do plynovej komory.

Skupina nad 40 osôb – pedagogický doprovod zdarma

