
PROMEMORIA AUSCHWITZ – VLAK SPOMINA 2016 
 

V soboto 16. aprila 2016 se je zaključila pot, na katero smo stopili jeseni, ko smo 
na pobudo profesorjev nekateri dijaki treh slovenskih višjih srednjih šol, in sicer  licejev 
A. M. Slomška in F. Prešerna ter trgovskega zavoda Ž. Zoisa,  odločili, da bomo pristopili 
k projektu Pro-memoria Auschwitz, ki ga prireja združenje Deina. Glavni projekt 
združenja je VLAK SPOMINA. Namenjen je dijakom višjih srednjih šol in zajema niz 
dejavnosti, od spoznavnih srečanj, delavnic in zgodovinskih predavanj, vse do obiska 
koncentracijskih in uničevalnih taborišč Auschwitz ter Auschwitz-Birkenau na Poljskem. 

Projekt Vlak spomina ima pokroviteljstvo Predsedstva Republike, Senata, 
Poslanske zbornice in Ministrstva za mladinsko politiko. Pobuda uživa tudi podporo 
lokalnih ustanov, v naši pokrajini sta finančno pripomogli k uresničitvi projekta 
predvsem občina Trst in tržaška Pokrajina, ob podpori vseh ostalih občin tržaške 
pokrajine. 

Konec novembra so se začela pripravljalna srečanja oz. zgodovinske delavnice, na 
katerih smo poglobili vzroke, ki so privedli do druge svetovne vojne. Predavanja, 
namenjena udeležencem projekta – teh je bilo okoli devetdeset - so potekala v 
občinskem rikreatoriju Toti pri Sv. Justu. Zelo zanimivo je bilo predavanje zgodovinarja 
Fabia Todera, ki nam je orisal zgodovinsko doganje v Trstu in okolici v obdobju med 
obema vojnama. Pričevanje Riccarda Goruppija nam je omogočilo spoznati življenje v 
taborišču in se vživeti v čustva, ki še danes spremljajo bivše deportirance. 

V tržaški Sinagogi smo se srečali s predstavniki tržaške judovske skupnosti. Ti so 
nam orisali vplivno in dejavno zgodovinsko prisotnost Judov v našem mestu, ki pa je 
zaradi rasnih zakonov iz leta 1938 in preganjanj po 8. septembru 1943, po koncu druge 
svetovne številčno zelo upadla.  

 

   

 

 

 



Delavnice z mladimi predstavniki združenja Deina so se izkazale kot dobra, 
zanimiva in učinkovita metoda dela, saj so nas spodbudile k razmišljanju, medsebojnem 
spoznavanju in medosebni komunikaciji.  

V petek 12. februarja smo se končno odpravili na potovanje. Pred odhodom smo 
dijaki in spremljevalci iz Trsta in Pordenona obiskali Rižarno, nato smo se s tremi 
avtobusi odpravili do kraja Brenner na italijansko – avstrijskem mejnem prehodu. Tu so 
se nam pridružili dijaki iz Piemonta in Emilije-Romanje, nato smo se vsi skupaj vkrcali 
na vlak in odpotovali na dolgo pot. Skupno nas je bilo približno 500. 

 

         

Odhod iz Brennerja 

 

Potovali smo ponoči, zato smo večino časa prespali in naslednje jutro smo se 
prebudili na Poljskem. Do Krakowa nas je čakalo še nekaj poti, zato smo skozi okna 
radovedno opazovali nepoznano pokrajino. Potovali smo tudi mimo mesta Oświęcim, ki 
so ga nacisti leta 1940 preimenovali v Auschwitz.  



Mesto Krakow nas je prijetno presenetilo, saj je njegovo zgodovinsko jedro zelo 
lepo, čisto in urejeno. Kljub kislemu vremenu, ki nas je spremljalo večino časa, smo 
začutili njegov živahen utrip. Mesto smo spoznali preko socialnih iger, ki so potekale v 
mešanih skupinah dijakov slovenskih in italijanskih višjih srednjih šol.  Dijaki smo se med 
med seboj spoznali, se spoprijateljili in se povezali. V mestu smo si skupinsko ogledali 
bivši krakovski geto, muzej Oskarja Schindlerja in judovsko četrt Kazimierz onkraj reke 
Visle.  

 

 
Glavni trg Krakova 

 

       
    Muzej Oskarja Schindlerja                                               Ena izmed sedmih sinagog  
                                                                                              judovske četrti Kazimierz 



 
Grad Wawel 

 

Najmočnejši vtis in največ odprtih vprašanj nam je pustil ogled koncentracijskih 
taborišč Auschwitz I in Auschwitz II - Birkenau. Izkušnja je vzbudila vsakemu udeležencu 
različna čustva: ta je zelo naporno izraziti in jih deliti, zato smo se v naslednjih dneh o 
tem pogovorili po skupinah in na plenarnem srečanju vseh udeležencev. Skupinski 
pogovori so nam vsaj delno pomagali najti odgovore na naša vprašanja.  

 
 

      
 

Taborišče Auschwitz I 

 



      
 

 

        

Taborišče Auschwitz II - Birkenau 

 



V sredo 17. februarja, v popoldanskih urah, smo z vlakom odpotovali iz Krakowa 

in prispeli v Trst naslednji dan popoldne.  

 

 

 

 

 



Izkustveno poznavanje preteklosti je bilo za nas dijake nepozabna izkušnja, ki jo 

svetujemo vsem, z željo in priporočilom, da ne ostane zgolj izkušnja, ki s časom zbledi 

in izgubi smisel.  

 

Naše potovanje se je začelo v Rižarni. Tukaj smo se pred odhodom zavedali, da bo to 

potovanje naporno bodisi psihično kot fizično in da se bomo iz tega potovanja vrnili 

spremenjeni. Skupina stopetdesetih mladih. Odpotovali smo, da bi si ogledali največje 

pokopališče v Evropi. Ogled taborišč nas je spremenil, potovanje in projekt Promemoria 

sta nam odprla nove poglede na dogajanja druge svetovne vojne. Vrnili smo se z novimi 

dvomi in vprašanji, ki si jih ob odhodu nismo zastavili. Veliko naših vprašanj pa ni 

dobilo odgovora. Kako lahko razumemo vse krutosti, ki so se tam zgodile?  

Vstopili smo v največje pokopališče v Evropi, kjer nismo našli grobnic vseh, ki so tam 

umrli.  Tam so ljudje ubili ljudi, niso jim nudili dostojnega groba, spremenili so jih v 

pepel, pepel, ki so ga razpršili naokrog, pepel, po katerem smo stopali, to je pepel 

milijona ljudi. Ko smo se zazrli  naokrog, nas je obširnost taborišča pretresla. V nas se 

je porodila le ena misel: od tod ni bilo izhoda, internirancem je ostalo le upanje, 

upanje, ki jim je ulivalo moč k življenju, upanje, ki jih ni spremenilo le v številke, 

ampak jim je pomagalo, da so kljub krutosti ostali še vedno ljudje. Svoboda jim ni bila 

dana in si je niso mogli pridobiti, niti ko so v obliki dima odšli skozi peklene dimnike. Ti 

ljudje bodo za vedno povezani s to zemljo prepojeno s krvjo, trpljenjem in bolečino.  

Celotna  evropsko zgodovino zaznamuje to temačno obdobje 20. stoletja.  

Katarina, Mara, Martina, Metka, Sara, William 


