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Dlaczego współpraca z Muzeum Auschwitz jest tak ważna?

I Liceum Ogólnokształcące im. ks. St. Konarskiego w Oświęcimiu od zawsze
współpracowało z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau. Wśród uczniów tematyka
obozowa cieszyła się i cieszy dużym zainteresowaniem. Współpraca odbywa się na wielu
płaszczyznach. To przede wszystkim zwiedzanie terenu byłego Obozu Koncentracyjnego i
Zagłady, uczestnictwo młodzieży w seminariach oraz warsztatach prowadzonych przez
pracowników naukowych Muzeum.
Wolontariusze z Konara angażują się w przygotowanie rocznic wyzwolenia obozu. Ich pełna
poświęceń i zaangażowania praca każdorazowo doceniana jest przede wszystkim przez byłych
więźniów, ale też przez pracowników Muzeum, czemu w imieniu wszystkich daje wyraz pan
Andrzej Kacorzyk, dyrektor Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w
Oświęcimiu.
Niezapomnianym przeżyciem dla młodych ludzi jest możliwość wzięcia udziału w spotkaniach
z byłymi więźniami. W roku szkolnym 2018/2019 nasi uczniowie mieli okazję uczestniczyć w
sesjach naukowych, których honorowymi gośćmi były panie Janina Iwańska oraz pani Halina
Birenbaum. Przeżyły piekło Auschwitz i w przejmujący sposób opowiadały o życiu za drutami
obozu.
„Myślę, że tego doświadczenia nigdy nie zapomnę”- powiedziała po spotkaniu z panią
Iwańską Barbara Gruca, uczennica Konara „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.”
A tak spotkanie z Haliną Birenbaum wspomina uczennica Izabela Danek „ Pani Halina dzieliła
się z nami wspomnieniach z obozu. Opowiadała całą sobą. Jej słowa wywarły na mnie i na
moich kolegach ogromne wrażenie. Pomimo swoich traumatycznych przeżyć pani Halina ma w
sobie więcej energii niż niejeden nastolatek. Nie mogliśmy oderwać od niej wzroku! Spotkania
ze świadkami historii dają mi dużo do myślenia, potrafię lepiej docenić rzeczywistość w której
żyję, bo przecież moje codzienne problemy są niczym w porównaniu z problemami, z którymi
borykali się więźniowie. Wiedza, jaką wyniosłam ze spotkań ze świadkami historii zmieniała u
mnie sposób patrzenia na wiele spraw. Bardzo sobie cenię, że mogę w ten sposób uczyć się
historii.”
Młodzież Konara bardzo chętnie uczestniczy w życiu Muzeum. I co najważniejsze- ma taką
możliwość - dzięki podpisanej w roku 2013 umowie o współpracy pomiędzy dwoma
instytucjami. Koordynatorami współpracy, a zarazem wolontariuszami są panie: Marta
Królikowska-Hardek oraz Bogumiła Bugajska, laureatki przyznawanej wolontariuszom raz w
roku przez Dyrektora Muzeum nagrody ”Gdyby zabrakło dziesięciu”.
{gallery}/aktualnosci/113{/gallery}

1/1

