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Miernikiem wyprawy jest jej dramaturgia. W wielu wypadkach nauczyciele wracają wyczerpani, 

a uczniowie znużeni. Wydana ostatnio przez jednego z antropologów książka jest wyjątkowym 

obrazem maratonu między Auschwitz a Treblinką i późniejszym załamaniem w hotelu. 

 

Trzy rzeczy, na których opierają się wyprawy uczniów do obozów zagłady w Polsce to: 

jednoznaczne przekazy, budowanie sytuacji i manipulacja. Dochodzi do nich nie tylko na 

wiadomych etapach, służących do wzmocnienia żydowskiej oraz izraelskiej dumy, albo do 

zepchnięcia na margines uniwersalnych przekazów, ale także w dobrze z góry zorganizowanym 

procesie, włącznie z momentami, w których młodzież ma zapłakać. 

W ostatnim czasie antropolog Idan Jaron towarzyszył siedmiu wyprawom uczniów do Polski. 

Książka którą opublikował dostarcza ogólnego oglądu, ale też niezwykłego spojrzenia, bez 

filtrów, na to co się tam dzieje, podczas biegu z Auschwitz do Treblinki, i w czasie załamania w 

hotelu, podczas ostatnich nocy wyprawy. 

W 2018 roku przyjechało do Polski około 40 tysięcy uczniów, w porównaniu do 31 i 32 tysięcy 

podczas ostatnich pięciu lat. Nowy akcent rozpoczął się, gdy ministrem edukacji został Szaj 

Piron, a jego następca Naftali Benet jeszcze go wzmocnił.  

Jaron uważa, że chodzi o ważne przedsięwzięcie edukcyjne, ale także, że trzeba zmienić zasady 

tych wypraw, tak by dały więcej miejsca na namysł, przemyślenia, i może, na kilka chwil 



wykraczających poza linię ofiar i narodu. Szansa na to, że ministerstwo edukacji, a szczególnie 

pod zarządem ministrów prawicowych, wprowadzi taki proces, jest mała. Nie ma tego w 

programie nauczania ani na lekcjach wychowania obywatelskiego. To będzie się toczyć. 

Jaron uczestniczył w wyprawach wielu szkół. Nie podaje detali, ale dostarcza charakterystykę: 

duża szkoła, „średnia” integracyjna w centrum kraju, jeszywa ogólnokształcąca, zespół 

edukacyjny na usługi wiosek i osad w pewnym regionie, liceum uważane za przodujące w 

jednym z dużych miast, ośrodek dla dziewcząt bamecuka i sieć szkół zawodowych, w której uczą 

się żydzi i muzułmanie. Wyprawa do Polski jest wprawdzie dobrowolna, ale grupa, która 

wyjeżdża jest zobligowana do długiej listy procedur i celów, sporządzonej przez ministerstwo 

edukacji. Z dokumentacji Jarona wynika, że głównym oczekiwaniem – ministerstwa edukacji, 

szkół i samych uczniów – jest w ślad za wyprawą silniejsze stanie się poczucie narodowościowe 

uczestników. „Wyprawa zwiększy w was poczucie odpowiedzialności i przynależności do 

waszego narodu i do waszej ojczyzny, i obudzi w was poczucie dorosłości i dumy”, stwierdził 

kierownik grupy z państwowego liceum, w ulotce, jaką rozprowadzał wśród uczniów przed 

wyjazdem. Wygląda na to, że główne założenie się realizuje. Jaron zaznacza, że „duma” to 

powracający motyw, z małymi różnicami, wśród dużej części mesikumej uczniów wyprawy. 

W edukacji religijnej sprawy są stawiane dobitniej. „Nacjonalizm nie jest wulgarnym słowem – 

wyjaśnił kierownik grupy z jeszywy ogólnokształcącej – próbujemy edukować naszych uczniów, 

by byli lepsi dla siebie samych, dla Stworzyciela świata, dla praw Izraela, dla narodu Izraela i dla 

kraju Izraela. To właśnie robimy tutaj w życiu codziennym, a wyprawa do Polski to 

odzwierciedlenie tych celów edukacyjnych. Podczas wyprawy – wyjaśnia – nasza postawa 

prostuje się w oczach nas samych: jesteśmy ważniejsi od Amerykanów, od Europejczyków i od 

muzułmanów, od wszystkich naszych wrogów i naszych przyjaciół”. W obozach zagłady 

„zrozumieliśmy, że my i oni, to zupełnie dwa odmienne światy, które nigdy się nie spotkają… 



nie będziemy jak oni, nie chcemy ich kultury i ich mądrości. Dobrze nam ze sobą”. 

Spotkanie bezpośrednie, namacalne, ze skutkami dyskryminacji skierowanej przeciw Żydom, nie 

przekłada się na postawę zasadniczą. Na odwrót. Po wyprawie, kiedy jedna z uczestniczek mówi, 

że Zagłada (Szoa, Holokaust) była morderstwem, w sposób naturalny rozwija się dyskusja, w 

ramach której inne dziewczęta mówią: „Dokładnie tak jak naziści, również Arabowie to nie są 

ludzie”, „Trzeba wymazać Gazę”, „Im należą się cztery Zagłady”, oraz „Trzeba zgładzić tych, 

którzy nienawidzą Żydów”. 

 

Według zasad ceremonii 

 

Jaron szeroko odnosi się do zasad wypraw. Aspekty na pozór „techniczne” – procedury, zakazy, 

podróż autobusem czy niewykonalny harmonogram – wpływają na ukształtowanie głównych 

zasad i przekazów. Nie ma nic bardziej politycznego nad to, co jawi się jako „nie polityczne”.  

Długie jazdy autobusem pomiędzy obozami zagłady – pisze autor – to jak przejazd przez pustkę. 

„Obiekty” to jest wszystko, nie ma nic poza nimi. Wyprawa to izraelska „bańka mydlana”. 

Nieprzypadkiem, spotkanie z młodzieżą polską odbywa się, jeśli w ogóle, tylko na marginesie. 

„Bieg w amoku” od obozu do obozu, jak to zwą niektórzy z nauczycieli, rozpisuje porządek dnia, 

który wycieńcza wszystkich uczestników, ale jest najbardziej odczuwalny u uczniów z 

problemami słuchu i koncentracji. To źródło niszczycielskiego błędnego koła, w którym kadra 

wciąż oskarża młodzież o nieposłuszeństwo i brak szacunku. 

Niemal podczas każdej wyprawy Jaron zbiera narzekania na pogoń za śmiercią. Harmonogram 

złamał uczennice. Przyszły do mnie i powiedziały: „Dość, już nie możemy tak dłużej” – 

opowiada nauczycielka. Niemało uczniów jest wyczerpanych wydarzeniami dnia. Trudno im 

rozmawiać także podczas spotkań organizowanych niemal każdego wieczora. Według słów 



jednej z kierowniczek nie ma żadnej racji prowadzenie „wyprawy na wyczerpanie”. Nauczyciele 

poświadczają to co jest zrozumiałe samo przez się: uczniowie nie mają dostatecznie czasu dla 

siebie samych, nie ma szans na przemyślenie przeżyć. „Chodźcie, złapiemy miejsce w 

krematorium, zanim przyjdą tu wszyscy inni” – przewodnik ponagla klasę. W takiej sytuacji, nie 

dziwi, że jeden z uczniów przyznał, że „pięć minut jak nam się daje na własne przemyślenia, w 

ciszy, były najważniejsze w całej wyprawie”. 

Kiedy tempo jest najważniejsze, wtedy odpowiedzią jest zazwyczaj znudzenie. Na cmentarzu w 

Warszawie, po długiej bezsennej nocy, Jaron opisuje znaną sytuację: „Tak się tu nudzę. Nie 

wiem co ja tu robię!” – mówi uczennica, a jej koleżanka dodaje: „To nie jest interesujące. Nie 

wiem co mam ze sobą zrobić!”. W reakcji na narzekanie, przewodnik przypomina uczennicom, 

ni to poważnie ni to żartując, że „taka była umowa, że my was zanudzamy na śmierć, a wy stoicie 

i słuchacie, niby to z przyjemnością”. „Musimy przyjeżdżać aż tutaj, żeby pokochać kraj 

Izraela?” – pyta uczennica. 

Jednym ze sposobów na przezwyciężenie nud  i realizację harmonogramu jest opowiadanie 

mnóstwa historii i cytatów z życia, wybieranych niejednokrotnie ze znanego zasobu, 

przekazywanych sobie przez pokolenia przewodników. Ale po trzech, czterech dniach, również i 

ta metoda traci na sile, a opór uczniów narasta. Podczas wyprawy szkoły z centrum kraju, Jaron 

opowiada, że wychowawcy musieli nasilić karcenie: „Tu mowa o Zagładzie, co za wstyd!” – 

krzyczał kierownik. 

Teksty są głównym narzędziem budowania „przeżycia”. Muszą „być krótkie, zawierać jasny 

przekaz, i wzruszać” – mówi kierownik. Sprawa wymaga porządku i posłuchu. W Auschwitz, 

podczas ceremonii „Każdy człowiek ma imię”, przeprowadzonej w ciemnym pomieszczeniu 

jednego z baraków, kilkoro uczniów bije brawo po tym, jak jeden z nich opowiada o członkach 

swojej rodziny, którzy zginęli w Zagładzie. Przewodnik złości się. „Nie bije się brawa. To nie 



teatr i nie stand-up. Mówiłem wam to kilkakrotnie” – strofuje ich. „Jeszcze raz wyjaśnię 

procedurę: Każdy kończy i mówi: Niech jego dusza będzie związana w węzeł życia – i wtedy 

wszyscy mówią: Amen”. 

Wzruszenie i przeżycie nasila śpiew hymnu, na koniec każdej ceremonii, a czasem też tak po 

prostu. Uczniom mówi się, że trzeba śpiewać hymn „Hatikwa” ze szczególną dumą, ale 

najwyraźniejszą ekspresją tej „dumy” jest używanie flagi Izraela. Polska to dla mnie machanie 

flagą Izraela i wykazanie, że „naród Izraela żyje”, kierownik zakończył wyprawę, w każdym 

razie według niego. „Powiewa się flagą ze szczególną dumą, a czasem w proteście” – zaznacza 

jeden z przewodników. Pytanie wobec kogo skierowany jest protest – wobec Polaków, Niemców, 

Arabów, wobec całego świata, czy całej historii – jest mniej ważne. „Trzymam izraelską flagę i 

powiewam nią w górze, wyżej, dosłownie napinam rękę jak najwyżej można, żeby widzieli  – 

opowiadał religijny uczeń, podczas wizyty w Treblince – rzeczywiście uniesienie duszy. Ręka 

już boli. Oprócz mojej, jest jeszcze pięć, sześć flag Izraela, każdy robi wysiłek, by trzymać je do 

końca, żeby widzieli!”. Dramaturgia jest miernikiem wyprawy: ile płakałeś. Uczniowie nauczyli 

się jej wyczekiwać. Kiedy jej brak, część z nich traci cierpliwość, a druga część oskarża samych 

siebie, że nie przeżywali zgodnie z oczekiwaniami. „Rozczarowałem się samym sobą, że nie 

potrafię przetrawić wielkości wydarzenia” – opowiada uczeń. „Spodziewam się wstrząsu, 

uderzenia młotkiem w głowę, żeby wyprawa miała znaczenie”. Podobnie, podczas jednej z 

wypraw, po wizycie w „Świętym Graalu” obozów śmierci”, jak nauczycielka określiła 

Auschwitz-Birkenau, duża część uczniów narzekała na „rozczarowanie” i „frustrację”. Jeden z 

nich powiedział: „Chciałem śmierci, czegoś mocnego, przez co mi serce pęknie”. A jego kolega 

dodał: „Myślałem, że może coś ze mną nie w porządku. Nie wiedziałem, czy to przeze mnie, czy 

przez ogólną atmosferę. Dość się rozczarowałem samym sobą oraz innymi, może robię coś nie 

tak”. 



W pierwszych dnia, w części grup przyjęło się grozić, że poważne naruszenie dyscypliny będzie 

skutkowało powrotem do domu na rachunek rodziców. Podczas jednej lub dwóch ostatnich nocy, 

po intensywnych dniach i diabelskiej kolejce emocji, groźby tracą moc. Według nauczycielki, 

„Zakończenie jest najniebezpieczniejsze: musimy być na piętrach (dla nadzoru). Uczniowie 

pozwalają sobie na kryzys”. Inna nauczycielka opowiada, że podczas wypraw odkryła u siebie 

coś ważnego: „Mogę także nie spać”. 

 

Spektakle grozy 

 

Wśród przewodników są tacy, którzy przeprowadzają uczniom coś, co Jaron nazywa 

„spektaklami grozy”. W bydlęcych wagonach kolejowych, obok dołów śmierci. Film „Wspólny 

obóz”, złożony z fragmentów sfilmowanych przez uczniów podczas wyprawy do Polski, dobrze 

to ukazuje: w mrocznym bydlęcym wagonie, wśród stłoczonej mlodzieży, przewodnik mówi 

drżącym głosem, z zamkniętymi oczami: „W tym momencie chcę być Mojszele. Dokąd ich 

zabrali. Mamusiu, dlaczego ja? Dlaczego nie mojego starszego brata?”. „Chcę, żebyście zaczęli 

to czuć!” – nakazuje inny przewodnik. W innym miejscu od uczniów żąda się, by opowiadali o 

„ich dzieciach”, zamordowanych. Młodzież mdleje i płacze. 

„Mogę ich łatwo zniszczyć” – mówi przewodnik Liron, „pozwalam sobie na dojście do granicy, 

ale jej nie przekraczam. Nigdy nie wepchnę dzieciaka w kąt wagonu albo do komory gazowej, by 

mu powiedzieć: „Wyobraź sobie, że to ty tutaj byłeś”. Wydaję odgłos pociągu, ale nie głosy 

wystrzałów. To nazbyt przerażające”. Według niego, pomimo że „podczas wyprawy można 

skorzystać z manipulacji wrażliwością”, to on sam „nie szuka wrażeń”. 

Jednocześnie, „z natury rzeczy, wyprawa z tak wysokim poziomem wrażliwości, związana jest z 

problemami i niebezpieczeństwem nielicznej mniejszości uczestników. Przez te lata widziałem 



dwa przypadki młodych ludzi, którzy oszaleli i trzeba było ich odesłać do domu. Pojawia się 

także wiele lżejszych przypadków: bezsenności, lęków, drżenia i braku woli kontynuacji 

wyprawy”. Ministerstwo edukacji ma inne określenie. Na kursie dla kierowników wypraw 

wyjaśnili, że przewodników prosi się, by nie tworzyli sytuacji wbijania noża i obracania nim w 

środku. 

„Na jednego, który jedzie i coś zyskuje podczas wyprawy, jest dziesięciu, którzy cały czas pytają 

samych siebie, co oni w ogóle tam robią”. przyznaje szczerze kierownik. „Trudno z niczego 

zbudować coś. Nagle proszą uczniów „wyobrazić sobie”, ale kiedy pojawia się takie żądanie w 

systemie naszej edukacji?”. Podobnie jak Jaron, on też wierzy, że „można osiągnąć z takiej 

wyprawy korzyści”, ale pod warunkiem, że „nastawimy się na wyższe cele ponad „Co mi 

zrobili”, miejsc charakteryzujących edukacyjne podejście ministerstwa edukacji”. W obecnej 

atmosferze, nie ma wątpliwości, że tak się stanie. 


