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„O tym nie można zapomnieć – spotkania z
osobami, które przeszły piekło obozów
koncentracyjnych i deportacji podczas II wojny
światowej” – Warszawa, 18 grudnia 2018

18 grudnia 2018 r. w ramach IX edycji
ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „O
tym nie można zapomnieć – spotkania z
osobami, które przeszły piekło obozów
koncentracyjnych i deportacji podczas II
wojny światowej” pod patronatem Małżonki
Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser - Dudy
w siedzibie Centrum Edukacyjnego IPN
„Przystanek Historia” przy ul.
Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie
tradycyjnie już, jak od kilku lat, miała
miejsce przedświąteczna bożonarodzeniowa
uroczystość.  Na zaproszenie Biura Edukacji
Narodowej IPN oraz Anny Klimowicz,
koordynatorki projektu, licznie przybyły
członkinie i członkowie Związku Sybiraków,
Koła Byłych Ravensbrüczanek,
Stowarzyszenia Więźniów -  Byłych Dzieci
Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych
oraz Ogólnopolskiego Związku Byłych
Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień
i Obozów Koncentracyjnych. Przed
znakomitymi gośćmi - świadkami  historii
(którzy w ramach projektu współpracują z
młodzieżą) oraz ich bliskimi wystąpiła
utalentowana artystycznie młodzież.

Wiązanką profesjonalnie i z wdziękiem wykonanych piosenek o charakterze świątecznym
zachwycił zespół wokalny Dywizjon 32 z Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie
pod kierunkiem artystycznym p. Andrzeja Królikowskiego. Dużo radości dostarczyło
przedstawienie jasełkowe zaprezentowane przez chłopców z Gimnazjum nr 134 w
Warszawie przy ul. Dolnej, nad którymi opiekę artystyczną sprawuje niezrównany pan Piotr
Miśkiewicz. Ciekawość i wesołość wzbudziły własnoręcznie wykonane kukiełki – postacie
Heroda, trzech króli, diabłów i aniołów oraz zabawne dialogi przeplatane muzyką. 
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Gabriela Sierzputowska z Liceum Ogólnokształcącego w Komornicy, której opiekunem jest
pan Marcin Gągolewski, wykonała pięknie kilka utworów na klarnecie. Następnie
oczarowały głosami i wpadającymi w ucho pastorałkami i świątecznymi piosenkami
Agnieszka Korycińska, Agata Ciekot, Justyna Krasowska, Julia Kiełczykowska i Sandra
Niedziałek z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach. Uczennicami opiekują się
panie Joanna Mędza i Aleksandra Mokrzecka.

Bożonarodzeniowe spotkanie jest okazją do złożenia życzeń, ale też stanowi wyraz
wdzięczności i formę podziękowania osobom reprezentującym wojenne pokolenie Polaków.

Dopełnieniem miłej, rodzinnej atmosfery był skromny poczęstunek oraz upominki, które
przygotowali uczniowie i Rada Rodziców z Liceum Ogólnokształcącego im. E.
Konopczyńskiego z Warszawy oraz z Liceum Ogólnokształcącego w Komornicy.


