Młodzież spogląda wstecz na polsko-niemiecki wyjazd do
miejsca pamięci Auschwitz
Latem 2015 r. brali oni udział w polsko-niemieckim spotkaniu młodzieży, a w poniedziałek,
25.01.2016 spotkali się ponownie. W obozie Auschwitz, który jest symbolem masowej zagłady
dokonanej przez Nazistów, młodzi dorośli z Polski i Niemiec spoglądali wstecz na wcześniejszy
swój wyjazd do miejsca pamięci. Patrząc na ten wyjazd z czasowym dystansem, rozmawiali o
tym, co pozostało im z niego w pamięci, jakie skutki miał ten wyjazd i co w programie uważają
za konieczne, aby stworzyć dobry klimat w grupie.

Pani Zofii Posmysz byłej więźniarce Auschwitz , która
podsumowując spotkanie, powiedziała: „Opowiadając o
moich przeżyciach, chcę ostrzec Was przed gardzącymi
człowiekiem ideologiami”. Fotka: Sepp Spiegl

„Jesteśmy do siebie bardziej podobni, niż
to zakładaliśmy wcześniej“, podsumowała
Ida z Poznania. Polacy nie mają dobrej
opinii o Niemcach. „W naszej kulturze
utarło się postrzeganie Polski jako ofiary,
a Niemiec jako winowajcy wszystkich
zbrodni.”, mówiła Ida. Dlatego, po
wspólnym zwiedzeniu KL Auschwitz, z
zainteresowaniem przysłuchiwała się
wypowiedziom swoich kolegów z
Niemiec. „I wówczas odczułam coś
dziwnego”, reasumowała Ida.
„Spostrzeżenia obu grup
narodowościowych odnośnie obozu były
bardzo podobne. Podczas zwiedzania
uczestnicy z Polski i Niemiec mieli takie
same emocje: tak samo nas to bolało;
było trudne do zrozumienia i brakowało
nam słów.”

Agata Grzenia i Burkard Grahn, referenci wyjazdów edukacyjnych do miejsca pamięci
Auschwitz w Międzynarodowej Organizacji Kształcenia i Spotkań (IBB), zaprosili grupę na
drugie spotkanie do miejsca pamięci i również Matthias C. Tümpel, członek zarządu IBB,
uważnie się przysłuchiwał. W regularnych odstępach IBB przeprowadza ewaluacje z byłymi
uczestnikami wyjazdów. Najczęściej IBB zajmuje się grupami uczniów z Niemiec. Grupy
polsko-niemieckie są raczej rzadkością. Czy IBB powinno w przyszłości oferować więcej
dwustronnych wyjazdów szkolnych? „Spędziliśmy dużo czasu razem i dużo rozmawialiśmy na
temat historii, ale również na tematy aktualne związane z tematem historycznym“, opowiadał
inny uczestnik. „Było to dla mnie interesujące, zapoznać się z młodymi Polakami i dowiedzieć
się, co polska młodzież myśli.“
Podczas spotkania i dyskusji pani Zofia Posmysz, świadek historii z Warszawy, przekazała
swoim słuchaczom myśl na dalszą drogę życia, że tematyka zbrodni z Auschwitz jest zadaniem
dla następnych pokoleń, niezależnie od narodowości. „Chciałabym wam nie tylko opowiedzieć
o moich przeżyciach. Chcę was ostrzec przed ideologiami nieprzyjaznymi dla ludzi.“
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