Rocznica wyzwolenia obozu w Ravensbrück z udziałem naszych uczniów

Na terenie Miejsca Pamięci i Przestrogi KL Ravensbrück, w Niemczech, 80 km od
Berlina, w dniach 13 i 14 kwietnia br. odbyły się uroczystości 74. rocznicy oswobodzenia
obozu Ravensbrück, Było to miejsce, w którym podczas II wojny światowej Niemcy więzili
ponad 132 tysiące kobiet, gdzie najliczniejszą grupą więźniarek stanowiły Polki. Spośród 40
tysięcy osadzonych przeżyło zaledwie 8 tysięcy. Polki były też jedyną grupą
narodowościową, na której przeprowadzano w obozie eksperymenty pseudomedyczne.
W tegorocznych uroczystościach rocznicowych w Ravensbrück wzięli udział
uczniowie naszej szkoły Martyna Jaroszczyk z 4th, Aleksandra Saweczko z 4th, Karol
Bieliński i Kacper Hołubiec z 4ts, których film ,, Podróż mimo woli”. przedstawiają losy
siedleckiej sybiraczki Haliny Witkowskiej został zaprezentowany podczas oficjalnych
uroczystości.
Film powstał w ramach IX edycji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „O tym nie można
zapomnieć…- spotkania z osobami, które przeszły piekło obozów i deportacji podczas II
wojny światowej” pod honorowym patronatem Agaty Kornhauser-Dudy, małżonki
prezydenta RP, gdzie w konkursie na najlepszy trailer zdobył II miejsce.
Uczestnictwo w obchodach w Ravensbrück było dla młodzieży i ich opiekuna Joanny
Mędzy głębokim przeżyciem i prawdziwym zaszczytem.
Uczniowie zapalili znicze i złożyli wieńce przy ścianie, przed którą dokonywano egzekucji,
przy rzeźbie Niosąca dłuta Willa Lammerta oraz tablicą upamiętniającą dzieci, które w tym
obozie przyszły na świat i nie wiele z nich przeżyło. Wraz z byłymi więźniarkami wrzucali
symboliczne czerwone kwiaty do jeziora Schwedt, do którego Niemcy wrzucali prochy
zamordowanych w obozie więźniów. Był również czas na rozmowy z byłymi więźniarkami i
wspólne zwiedzanie muzeum oraz mszę świętą w intencji pomordowanych i zmarłych
więźniarek.
Pobyt w na terenie byłego obozu, udział w dwudniowych uroczystościach i rozmowy
ze świadkami wydarzeń dał nam naprawdę wiele do myślenia i stał się podstawą do
zastanowienia się nad sensem własnego życia. Pozwolił, choć w niewielkim stopniu
przybliżyć nam to, co przeżyły kobiety więzione w obozie, pracujące w nieludzkich
warunkach, na których dokonywano bestialskich eksperymentów. Ukazał, że życie ludzkie
jest kruche i w każdej chwili możemy je stracić, a jeśli go nie docenimy, uleci w niepamięć –
powiedziała uczennica Aleksandra Saweczko
Dzięki takim osobom jak Pani Halina Witkowska i ocalałym więźniarkom z obozu w
Ravensbrück zrozumieliśmy jak bardzo trzeba pielęgnować Polskość. Zrozumieliśmy, że
zawsze i wszędzie mamy obowiązek być dumni z historii Polski i z tego, że jesteśmy
Polakami. Jan Paweł II napisał: „Pamięć i tożsamość” dla nas, a zatem pamiętamy, bo
chcemy zachować swoją tożsamość.- powiedziała uczennica Martyna Jaroszczyk
Uświadomiłem sobie jak istotna dla człowieka jest solidarność. Więźniarki nie dawały
się poróżnić z powodu przynależności narodowej, społecznej i politycznej i właśnie dlatego
potrafiły zachować swoją godność.- powiedział uczeń Karol Bieliński

Serdeczne podziękowania składamy Pani Monice Lewczuk, która przetłumaczyła film
na język niemiecki, Panu Łukaszowi Chojeckiemu za zainstalowanie tłumaczenia na filmie
oraz Pani Małgorzacie Batowskiej za cenne wskazówki do przemowy, która została
wygłoszona w języku niemieckim podczas prezentacji naszego filmu.

