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Spotkanie z byłą więźniarką panią Janiną Iwańską!
W dniu 22 marca 2019 r. wolontariusze z naszej szkoły oraz uczniowie klas 2d i 1 c mieli
niepowtarzalną okazję wziąć udział w spotkaniu na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz
Birkenau , podczas którego usłyszeli relację byłej więźniarki Auschwitz-Birkenau pani Janiny
Iwańskiej. W bardzo interesujący sposób opowiadała o przedwojennej Warszawie, Powstaniu
Warszawskim, życiu w bloku dziecięcym za drutami Auschwitz i powojennej Polsce.
„Myślę, że tego doświadczenia nigdy nie zapomnę”- powiedziała po spotkaniu Barbara Gruca.
„Możliwość usłyszenia tej najtrudniejszej lekcji historii od osoby, która ją przeżyła uczyniła mnie
człowiekiem bardziej świadomym. Opowiadanie pani Iwańskiej stanie się dla mnie inspiracją,
żeby działać, by w moim życiu zawsze coś robić. To spotkanie sprawiło, że dostrzegłam
właściwe wartości w życiu i jestem za to ogromnie wdzięczna. Mam nadzieję, że będę miała
jeszcze okazję uczestniczyć w takich spotkaniach.”
A oto refleksja innej uczennicy, Izabeli Danek:
„Spotkanie w Auschwitz dało mi bardzo wiele do myślenia. Pierwszy raz w życiu naprawdę
chciałam dowiedzieć sie wszystkiego o wojnie i o obozie, który jest tak blisko, a wydaje się być
tak daleko. Zupełnie inaczej odbiera się historię czytając, lub słuchając suchych faktów, a
inaczej kiedy opowiada o niej osoba, która tę historię przeżyła. Myślę, że takie spotkania są
potrzebne. Codziennie w szkołach słyszy się młodzież, która nie rozumie powagi tragedii, jaka
miała tutaj miejsce i zamiast okazywać jakiekolwiek współczucie czy szacunek - śmieją się i
opowiadają głupie żarty. Pani Janina przekazała nam część swojej historii, pokazując jak ważna
jest nawet najmniejsze dobro przekazane drugiemu człowiekowi. Jestem wdzięczna, że
mogłam być na tym spotkaniu.„
W dniu 22 marca wolontariusze z Konara, którzy 27 stycznia 2019 r. zaangażowali się w
czasie obchodów 74 rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu
koncentracyjnego i zagłady otrzymali z rąk dyrektora Międzynarodowego Centrum Edukacji o
Auschwitz i Holokauście pana Andrzeja Kacorzyka dyplomy oraz książki. Za pomoc i wparcie
wolontariuszom dziękowała również Pani Monika Pastuszka Nędza, która koordynuje pracę
Biura Wolontariatu.
Młodzieży w spotkaniu towarzyszyły nauczycielki Bogumiła Bugajska, Elżbieta Tymińska oraz
Marta Królikowska- Hardek, które od lat również są wolontariuszkami muzeum.
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