Exkurzia – Múzeum holokaustu v Seredi
Dňa 13.3.2019 sme so žiakmi K.A a K.B navštívili
Múzeum Holokaustu v Seredi. Múzeum vzniklo
v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného
tábora, ktoré predstavuje autentické miesto, viažuce sa
k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky na
Slovensku počas druhej svetovej vojny. V úvode
exkurzie

si

resp. spovede

žiaci

pozreli

preživších

a

krátke

dokumenty,

následne

prebiehala

prezentácia s názvom „Deti a holokaust“.

Po prezentácii mali žiaci možnosť
prezrieť

si

vystavené

dobové

dokumenty, fotografie a predmety
súvisiace s prenasledovaním Židov
na území Slovenska. Okrem toho bola
súčasťou expozície aj prehliadka
pracovných nástrojov, ktoré boli
súčasťou pracovného tábora.

Jedným z vystavených artefaktov bol aj tzv. dobytčí vagón, v ktorom deportovali Židov do
koncentračného tábora Auschwitz. Múzeum zároveň slúži ako pamätník zavraždeným Židom
zo Slovenska, pričom len táborom v Seredi prešlo približne 16 000 ľudí.

Z pohľadu našich žiakov:
Táto exkurzia sa mi páčila, lebo mala zmysel. Boli sme v Seredi v múzeu holokaustu. Boli tam tabule
s menami ľudí, ktorí zomreli, šijacie stroje a iné nástroje, s ktorými pracovali, topánky a kufre, či vagón,
v ktorom ich deportovali. Najviac ma dojalo video, kde pani hovorila o vlastnej skúsenosti s týmto
táborom.
K.K
Moje dojmy z múzea holokaustu v Seredi:
- najviac ma vystrašilo a zaskočilo, že v koncentračných táboroch boli vraždené aj deti
- hneď ako sme vstúpili na pozemok múzea bolo cítiť zlú/pochmúrnu atmosféru
- veľmi smutné boli príbehy ľudí, ktorí prežili holokaust
- na sklenených stenách bolo napísaných viac ako 4 000 mien ľudí, ktorí boli deportovaní do
koncentračných táborov
- prednáška bola veľmi zaujímavá
- pri budovách stál pôvodný vagón v ktorom prevážali ľudí do koncentračných táborov (mohli
sme sa do neho ísť pozrieť)
E.P
Päť zrekonštruovaných budov, pekný chodník a zaparkované autá. Človek by si mohol na prvý pohľad
myslieť, že dorazil do obytnej zóny, či sídliska. Málokomu by napadlo, čo sa na tomto mieste dialo pred
osemdesiatimi rokmi. Pokiaľ vojdete a prezriete si expozíciu, zistíte, že to bolo niečo hrozné. Ľudia
a dokonca rodiny sem boli násilím prevezení, po mesiacoch ťažkej práce boli rozdelení a deportovaní
do neslávne známeho osvienčimského tábora v miniatúrnych vozňoch. A to len preto, že boli Židia.
Každý, kto si myslí, že holokaust sa nestal, by mal navštíviť toto miesto!
S.K
Výlet do múzea holokaustu v Seredi bol veľmi zaujímavý a náučný z hľadiska toho, že som zistil, aký
ťažký mali život ľudia, ktorí sa dostali do tohto tábora. Celý čas iba pracovali a potom ich odviezli do
vyhladzovacieho tábora v Auschwitzi, kde ich následne zabili rôznymi spôsobmi. Vďaka tomu som si
uvedomil, že ako mi je dobre, keďže už som nežil v tej hroznej dobe. Veľmi sa mi páčili tie príbehy ľudí,
ktorí prežili v tomto tábore. Priestory boli veľmi pekné, zrenovované a moderné. Veľmi sa mi páčilo
v tomto múzeu a ešte som sa aj niečo naučil.
A.K
Boli sme v deportačnom tábore v Seredi. Keďže dnes už nie je funkčný, ľudia ho navštevujú za účelom
vzdelania. Boli sme sprevádzaní 5 budovami, z toho 4 renovovanými. V prvej budove sme pozerali videá
o Židoch, čo prežili holokaust. Pokračovali sme ku zrenovovanému prepravnému vagónu a následne
k budove, ktorá znázorňovala interiér pôvodného stavu. Ďalšia budova ukazovala protižidovské
propagandy. Posledná, najzaujímavejšia budova bola určená ako pamiatka Židom. Je to predsa len
pochmúrne a smutné miesto, no je určené pre vzdelanie. Som rád, že som to tam mohol navštíviť.

A.Ž

V múzeu sa nachádza aj tento strom ako symbol ľudí, ktorí prispeli k záchrane Židov pred
holokaustom, pričom sami mnohokrát riskovali vlastný život. Každoročne sa takýmto ľuďom
udeľuje aj ocenenie „Spravodliví medzi národmi“.

