Międzynarodowe spotkanie młodzieŜy w
Oranienburgu
W dniach 28 września – 2 października 2009 r. ośmioosobowa grupa uczniów Liceum
Ogólnokształcącego w Siemiatyczach wraz z opiekunami p. Urszulą Jermakowicz i p. Jolantą
Grzymkowską przebywała w Niemczech, w Oranienburgu. Uczestniczyliśmy w projekcie
historycznym „Prześladowanie i likwidacja polskiej i czeskiej inteligencji przez narodowych
socjalistów” zorganizowanym w związku z siedemdziesiątą rocznicą wybuchu II wojny
światowej. W spotkaniu w miejscu pamięci i muzeum Sachsenhausen uczestniczyli oprócz
Polaków równieŜ Czesi i Niemcy.
Zostaliśmy zakwaterowani w Domu im. Andrzeja Szczypiorskiego. Jest to zabytkowy
budynek, w którym niegdyś mieściła się kwatera naczelnika nazistowskich obozów
koncentracyjnych. Mieliśmy do dyspozycji dobrze wyposaŜone pokoje z łazienkami, kuchnię,
świetlicę z TV, salę projekcyjną, pracownię multimedialną z dostępem do Internetu, a takŜe
sprzęt sportowy i duŜy park.
W czasie II wojny światowej w obozie w Sachsenhausen przetrzymywanych było wielu
polskich profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
oraz czeskich studentów.
Pracowaliśmy w muzeum na terenie obozu w dwóch grupach: (polsko-niemieckiej i
czesko-niemieckiej. Grupa polsko-niemiecka zajmowała się tematem „Sonderaktion Krakau”
(„Akcja Specjalna Kraków”). MłodzieŜ analizowała podane tematy, np.
- dzień powszedni więźnia
- słuŜba zdrowia w obozie
- losy profesorów po opuszczeniu Sachsenhausen
Podczas tygodnia spędzonego w Oranienburgu mieliśmy równieŜ czas na rozrywkę.
We wtorek wybraliśmy się do kręgielni, a w środę urządzono „międzynarodowe” gotowanie.
MłodzieŜ niemiecka przygotowała hamburgery, czeska - naleśniki, a polska - placki
ziemniaczane. Zabawa przy tym była doskonała, gdyŜ większość potraw gotowano wspólnie.
Cały czwartek 1 października spędziliśmy w Berlinie. ChociaŜ deszcz trochę
przeszkadzał udało się nam zobaczyć wiele historycznie waŜnych miejsc: muzeum
Holokaustu, Bramę Brandenburską, pozostałości Muru Berlińskiego oraz niektóre muzea
(m.in. Pergamon).
W piątek 2 października miało miejsce podsumowanie projektu - prezentacja wyników
pracy uczniów. Przybyli na nią pracownicy Muzeum Sachsenhausen, nauczyciele, oraz
lokalna prasa. Obie międzynarodowe grupy badawcze przedstawiły swoje tematy w
róŜnorodnej formie: prezentacje PowerPoint, referaty, plakaty, muzyka. Wysiłek uczniów
nagrodzony został duŜymi brawami.
Projekt nie tylko pogłębił wiedzę młodzieŜy na temat obozów koncentracyjnych, ale takŜe
pozwolił na zawarcie wielu cennych znajomości i przyjaźni. Przywieźliśmy z Niemiec
pamiątkową prezentację, upominki od niemieckich i czeskich przyjaciół, konkretną wiedzę i
przede wszystkim cudowne wspomnienia.
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