Pracovný list k časti židovská nemocnica v seredskom tábore:

PRAMEŇ Č. 1: 

Definitívne rozriešenie židovského problému

Sťahujeme Židov zo Slovenska

Židovský živel navždy vyradený zo slovenského národa - Návšteva v sústreďovanom stredisku pre Židov

...

Čistota v ubikáciách
Vstupujeme do prvej budovy. Je to rozsiahla, kamenná, vápnom vybielená
budova s jedným vchodom a malými oblôčkami, ktoré nie sú zamrežované.
Pri vstupe do ubikácie č. 1 dvaja židovskí „ordneri" so židovskou hviezdou a bielym pásom na ľavom rameni velia: „Pozor!" Za nimi pomaly sa dvíhajú zo slamníkov Židia. Krik a prúd rečí, ktorých Židia majú vždy dostatok, odrazu ustane. V tichu, ktoré čochvíľa preruší neposedných detí. Hlási ordner: „Pán zástupca, hlásim stav 80 ľudi. Všetko v poriadku!" Zástupca veliteľa dá pohov a vysvetľuje nám, že pre poriadok sverili vždy 40 dospelých ľudi jednému dozorcovi, Židovi, z ich radov, ktorý ručí za to, že sa budú poriadne spravovať, dbá na poriadok a čistotu. V miestnosti boly tri rady slamníkov, uličky medzi nimi boly akotak čisté, lebo ani pri najprísnejších Židov nemožno dostatočne naučiť čistote. Denne ich nútia trikrát sa umývať, majú na rozsiahlom dvore k dispozícii dve alebo tri studne, ale väčšina z nich, najmä tí. ktorí sa
nikdy neumývali, nerada si máča hlavu a telo vstudenej vode. 


Navštívili sme kuchyňu
Vo vojenských kotloch traja židovskí kuchári pripravujú dennú stravu. Je, pravda, jednoduchá, ale iste sa veľmi neodlišuje od toho, čo mnohí títo Židia denne jedli. Svedčila o tom aj ich chuť . 
hviezdou a bielym pásom na ľavom 
…
Potom sa podľa denného poriadku venujú čisteniu nádvoria a majú voľný čas, prerušený nástupom o 12. hodine na obed a o 18. hod. večer, ktorý môžu stráviť prechádzkami, debatovaním. Väčšina z nich však využíva voľného času na návštevu lekára.  

Táborová ambulancia
V tábore, ktorý sme navštívili, bolo vtedy asi 1 100 ľudí. Keďže tabor má svoju ošetrovňu, kde ordinuje táborový lekár so svojím pomocným personálom, mnohí z nich využívajú voľného času na predstieranie rozličných chorôb. Na ošetrovňu sa denne hlási na 300-400 ľudí. Nie je možné si predstaviť, že by denne 30-40 percent obyvateľov tábora vážne ochorelo. Svedčí o tom aj výrok lekára, ktorý nám potvrdil, že vúčšinou ide o bežné prípady nachladnutia, kašeľ, infulenzu, bežné detské choroby a pod. 

(Gardista, roč. IV., č. 122, 31. 5. 1942, s. 5-6.) 


Na základe práce s historickým prameňom vyhľadajte a doplňte odpovede na 
nasledovné otázky: 

1. Zistite čo najviac informácií o novinách Gardista. Kto noviny vydával? Kto bol 
šéfredaktorom? 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 


2. Ako v propagandistickom článku autor zdôvodňuje existenciu nemocnice 
v priestore tábora? 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 


3. Podľa opisu pomerov v tábore v článku uveďte 3 príklady propagandistického 
charakteru článku. 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
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