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Visite vun Auschwitz-Birkenau
Zesummen mat anere Schoulen ware mir, 10 Schüler aus dem
LTPS mat 2 Proffen, 4 Deeg ob Auschwitz-Birkenau, organiséiert
vun "Témoins de la 2e génération“, wou mir d´Thema 2.Weltkrich
an haaptsächlech Konzentratiounslager méi no bruecht kruten.
Bei der Besichtegung vun Auschwitz Stammlager
a Vernichtungslager Birkenau, gëtt et engem méi bewosst wei
schlëmm et an engem Konzentratiounslager muss gewiescht
sinn, wei vill Leit ëmbruecht ginn sinn a wei Emotional dat Thema
ass, dat kann eis kee Geschichtsbuch esou no brénge, wei selwer
ob der Platz gewiescht ze sinn.

KZ Auschwitz I: Stammlager
Auschwitz war dat gréisste Konzentratiounslager, wou 1,300,000 Mënsche vun den Nazien
deportéiert gi sinn an 1,100,000 zu Auschwitz gestuerwe sinn, dorënner 90% Judden.
Direkt beim Agang hänkt dat berühmte Schëld wat
jidderee kennt "Arbeit macht Frei" wat och nach
zu Dachau, Sachsenhausen a Flossenbürg am
Konzentratiounslager steet. Wann en ënnert dem
Schëld erduerch gaangen ass huet en lenks d
´Kiche gesinn a riets Baracken aus Zillen. Des grouss
Gebaier, wou esou vill Mënschen ënnerbruecht gi
sinn machen dat een, een komescht Gefill kritt, wann
en niewendrun steet.
Liewensverhältnisser waren onmënschlech a ganz vill
Leit sinn un Krankheete mä och
duerch onwillkürleche Morde gestuerwen. Am Block
10 si medezinesch Mënschenversisch gemaach ginn an am Block 11 war en Folter- a Stroofblock,
tëschent béide Gebaier war déi sougenannten "Schwarze Wand“, wou ganz vill Leit vun der SS
erschoss gi sinn. Ënnerenanerem sinn déi éischt Versich mat dem Geftgaas Zyklon B gemaach
gin fir Massenhiriichtung vu Meschen ze maachen, dono huet d´SS d´Mënschen an der éischter
Gaskummer mat Zyklon B vergaast.
Am Keller vum Block 11 war en Prisong wou et Zellen, wou en huet missen dran stoen an keng
Luucht eran komm ass, des Zellen waren knapp 1m ob 1m grouss an ganz vill Leit sin an deenen
Zellen gestuerwen duerch Erstécken.
Wann eng Persoun wollt fort lafen hunn missen 10 anerer stierwen oder déi Leit déi fort gelaf
si goufe mat den Hänn gefesselt virun der Kiche wou jiddereen si gesinn huet, dat sollt weider Leit
drun hënneren dass si fort lafen oder eppes Onerlaabtes maachen.

Verschidde Gebaier si renovéiert gi fir eng
Ausstellung dran ze maachen, an engem Raum
hänke Lauter Fotoe vun deenen
eenzele Gefaangenen an engem ännere Raum
louchen déi ofgeschnidden Hoer an engem
weidere Raum hänkt engt ganz grousst Buch, wou
all Numm dra steet wou zu Auschwitz
gestuerwe war oder ëmbruecht ginn ass.
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KZ Auschwitz II: Vernichtungslager Birkenau
Wei mir dunn den 2 Dag an d´Vernichtungslager
Birkenau gefuer sinn, ass mir de Mond
opstoe bliwwen, wei ech déi Dimensioun vum
Vernichtungslager gesinn hunn. Esou eng
grouss Fläch wou ganz vill Judden, awer och
Zigeiner (Sinti a Roma), Homosexuell,
Behënnert a politesch anescht Denkent, ob
enkem raum an Holzbaracken ënnerbruecht
waren. Am Agang ware mir ob en
Iwwerwaachungstuerm, wou en iwwert dat
ganzt Vernichtungslager gesinn huet, huet den
Zäitzeie Paul Sobol eis erzielt wei d
´Vernichtungslager opgebaut ass a wei d´Leit
deemools mam Zuch ukomm sinn.
Wei d´Leit mam Zuch ukomm sinn hunn se sech missen ausdoen an hier Saachen of ginn,
du kruten se hier Hoer ofgeschnidden an hu missen an en Raum wou se all
zesumme geduscht gi sinn, dono kruten se Kleeder an eng Erkennungsnummer déi se
och Tätowéiert kruten. Fotoe kruten se of geholl, déi Haut an engem vun de Raim
ophänken, wou sinn deemools derduerch hunn misse goen.
Wei mir dunn an déi éischt Holzbarack era gaange sinn, gëtt engem bewosst, wei esou vill
leit beieneen hunn misse liewen a wei waarm et am Summer a kal et am wanter muss
gewiescht sinn, well mir haten all eng deck Jackett un an eng Mutz an et war nach ëmmer
kal, sou dass engem bewosst gëtt wei kal et de Leit déi deemools keng Jackett
un hate gewiescht muss sinn. Vun Privatsphär ass do keng Spuer.
Kanner waren an getrennten Baracken, wou grouss gemoolten Biller houngen, och si hunn
missen ob Stréi schlofen ob dréi Etagen, des Kanner haten keng Kandheet och si déi well
al genuch waren, hunn missen schaffen, dass net esou wei haut wou all Kand seng eegen
Kummer huet wou et sech zréck zeien kann.
Wei mir den laangen Wee tëschent deenen groussen Elektreschen Zénk duerch getrëppelt
sinn, gëtt et engem nach méi bewosst wei grousst dat ganzt ass.
An engem klenge Bësch mat Bierke stounge mir do, wou d´Läiche verbrannt gi sinn, déi
virdru vergaast gi sinn, dat waren haaptsächlech Fraen, Kanner, Eeler- a Krank Leit déi,
déi net Aarbechtsfäheg waren. Dat huet mech am meeschten Emotional beréiert, well et
mir do sou richteg bewosst ginn ass, wei „Würdelos“ d´Leit ëmbruecht gi sinn a mir just e
puer meter dovunner wäsch stoungen. Awer och bei dem Weier, wou d´Äschen herno
dra geheit gi sinn, huet mech Emotional beréiert. Insgesamt stounge 5 Krematorien zu
Birkenau.
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Mir war net bewosst wei Emotional mech dat ganzt
beréiert, ech konnt mir dat ganzt net esou
virstellen éier mir do waren. Um Fernseh, awer
och a Bicher gesäit een ëmmer just Fotoen déi
Schwaarz-Wäiss sinn an elo do gewiescht ze sinn,
a gesinn hunn dat ganzt huet och Faarf. De Beem
hier Blieder ware rout a giel an d´Wiss war gréng
an net schwaarz a wäiss, dat Ganzt huet mat all
deene Faarwen nach méi Emotiounen ausgeléist
a mech méi no un dat wat deemools geschitt ass
eru bruecht. Duerch déi schwaarz wäiss Fotoe war
ëmmer eng gewëssen Distanzen zu engem
Konzentratiounslager sou wei eng Barrière, dat
ganzt a Faarweg ze gesinn huet déi Barrière
ob gemaach, well och deemools war et net
schwaarz a wäiss mee Faarweg.

Zäitzeien: Paul Sobol
Duerch de Paul Sobol konnt en sech nach besser an déi Zäit fillen, well hien seng perséinlech
Geschicht an säin Erliewe ganz offen Erzielt huet, wat sécherlech net ganz einfach ass, well en
sech allkéiers wou en engem seng Geschicht erzielt erëm, wei deemools fillt an déi schlëmm Zäit
erëm virun Aen huet. Dofir all Respekt un de Paul Sobol dass hien eis alle guer seng Geschicht
erzielt huet an dass hien dat scho ganz ville Leit virun eis och erzielt huet, dat mécht et fir eis méi
einfach dat ganzt bëssen ze verstoen.

Des Rees ob Auschwitz-Birkenau wäert mir ëmmer an Erënnerung bleiwen, ech hunn mech nach
ëmmer fir den 2.Weltkrich intresséiert an des Visite huet mir d´Aen ob gemaach wei schlëmm et
deemools gewiescht war, och wann en, deen dat deemools net mat gemaach huet et sech net sou
virstelle kann. Ech hoffen Zäitzeie wei de Paul Sobol an sou erhale Konzentratiounslager
maache vill Leit d´Aen ob, sou dass sech esou eppes ni méi widderhuelt an och dass
Mënsche respektvoll mateneen em ginn.

