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{AF} Минулого тижня учні Комплексу шкіл з українською мовою навчання під опікою пані
Сніжани Гусак та пані Олександри Бздель поїхали до Ґданська взяти участь у проекті
польсько-німецького обміну студентами.Темою тижня була Друга світова війна.{/AF}

В понеділок ми познайомилися з учнями з Німеччини , ввечері разом з новими друзями
пішли гуляти старовинними вуличками Ґданська. Наступного дня ми отримали інструкцію
у якій треба було по карті шукати певні місця і виконувати завдання . Завдання ми
виконували у групах і це дало змогу краще порозумітися та пізнати один одного . Ввечері
всі разом грали у цікаві ігри .

У середу польська та німецька група поїхали відвідати музей другої світової війни ,там
учні змогли краще пізнати історію , подивитися документальні уривки фільмів,
ознайомитися з озброєнням та умовами життя людей в таборі смерті. У музеї нас
супроводжував екскурсовод , він розказував багато цікавих історичних фактів, про
задуми та дії політиків.

У четвер був організований виїзд до концтабору у Штутхові. Для кожного це був великий
шок, побачити та усвідомити, що відбувалося за огорожею цього місця.
Нам розказували про те, як мучили, морили голодом, заставляли до важкої праці,
вбивали людей, а потім спалювали їхні тіла.

У п’ятницю до нас завітали очевидці другої світової війни . Вони розказували як
перебували у концтаборі, яка була ситуація у тридцятих-сорокових роках у світі, як їм
доводилося переїжджати з місця на місце, переживати втрати близьких та рідних
людей.

Після таких зустрічей життя набуває особливої цінності. Після цих зворушливих хвилин
ми поїхали у Соппот , там погуляли по узбережжі моря , зробили фотографії на пам’ять,
відпочивали та спілкувалися.
Цього ж дня був оcтанній спільний вечір, ми танцювали, грали у ігри, їли смаколики,
насолоджувалися прекрасним вечером.
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У суботу настав час прощання, ми спільно поділилися враженнями, які ми відчули під час
тижня, потім всі отримали листочок, який прикріпили на спини, на цьому листочку всі
писали щось приємне один одному, дякували, робили компліменти.

Цей тиждень був хорошою нагодою поспілкуватися з іноземцями, знайти нових друзів,
пізнати історію з іншої сторони, обговорити важкі, але такі важливі теми.

учениця Селезінка Людмила
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