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„Dzieci z dworca OCALENIE” 

to zbiór opowiadań napisanych      
przez młodzież z IX Liceum 
Ogólnokształcącego im. Mikołaja 
Kopernika w Lublinie we współpracy z 
uczniami z zaprzyjaźnionej szkoły 
Ostrovsky High School w Raanana.

Całość składa się z części polsko-

-angielskiej i angielskiej.

Okładka zbioru opowiadań







Pomysł opowiadań zrodził się na lekcji języka polskiego, na
której dyskutowaliśmy o losie dzieci w „obozach śmierci” i ich
życiu po wojnie. Bliższe poznanie tych historii umożliwiły nam
również warsztaty w Muzeum na Majdanku na terenie byłego
obozu koncentracyjnego.

„Matki kryły je, gdzie popadło – pod słomą, pod koce, pod
spódnice. To tu, to tam rozlegały się nagle krzyki, dzieci
wyłaziły z ukrycia i gubiły się wśród tłumu już spisanych,
a spisane, na odwrót, uciekały od swoich matek. Niektóre
kobiety, chcąc uratować swoje dzieci przewoziły chłopców
przebranych za dziewczynki i odwrotnie…W końcu dzieci
odebrano matkom i odesłano w niewiadomym kierunku.
Obóz jęczał dniem i nocą: zdawało się, że cały świat runie
za chwilę od rozdzierających łkań i krzyków”

J.Grabowska: Dzieci i małoletni więźniowie w obozie koncentracyjnym Stuthoff



W projekcie wzięły udział dwie klasy maturalne. Opowiadania były 
ciekawe bardzo ciekawe, przejmujące,  pisane z zaangażowaniem 
emocjonalnym. Początkowo nie planowaliśmy ich wydawać, jednak 
wraz ze zbliżającą się 10. rocznicą współpracy ze szkołą izraelską, 
narodził się pomysł wspólnej publikacji. Młodzież ze szkoły w 
Raanana przyjęła naszą propozycję udziału w projekcie.

Przy wsparciu nauczycieli języka angielskiego uczniowie naszej szkoły 
przetłumaczyli teksty swoich opowiadań na język angielski, co 
umożliwiło ich zrozumienie przez młodzież z Izraela i zainspirowało 
do napisania własnych tekstów. Wtedy publikacja była kompletna, 
realizowała ideę porozumienia polsko-izraelskiego.

Zbiór opowiadań uzyskał numer ISBN i został wydany w liczbie 100 
egzemplarzy. Całość zaprezentowaliśmy na spotkaniu z młodzieżą 
izraelską, która gościła u nas w październiku 2012 roku na 
wyjątkowym spotkaniu w ramach przypadającej rocznicy współpracy 
obu szkół.



Teksty, które wyszły spod pióra polskich uczniów, są fikcyjne.
To wymyślone przez nich historie oparte na czterech symbolach:
okularach, walizce, opasce z gwiazdą Dawida i Torze.
Teksty młodzieży z Izraela były oparte na wspomnieniach ich bliskich.
Ich rodziny bezpośrednio zostały dotknięte koszmarem wojny, gdyż
niejednokrotnie były one ofiarami Holokaustu. Te opowiadania są
prawdziwe, bo inspirowane tragiczną historia narodu żydowskiego.



Zamieszczone tu opowiadania to historie mówiące o dziecięcym
strachu, panice, bólu i tęsknocie do najbliższych, która towarzyszyła im
każdego dnia pobytu w getcie lub obozie. Ich samotność, odłączenie od
rodziców i przeszywający lęk skłoniły młodzież do próby odtworzenia
tych historii i dopisania zakończenia.



Mali bohaterowie opowiadają swoje historie z perspektywy lat.
Powracają wspomnieniami do minionych wydarzeń, często bardzo
bolesnych i tkwiących głęboko w pamięci. Opisane w zbiorze historie
ukazują los tych, którzy przeżyli, ale w pamięci na zawsze zachowali
przerażający obraz wojny.



W całym zbiorze oprócz opowiadań pojawiają się także wiersze pisane 
przez młodzież.



Większość tekstów opatrzona została grafikami
przedstawiającymi jakiś element pojawiający się
w opisanej historii. Przygotowała je jedna z uczennic.



Grafiki do opowiadań i wierszy



Grafiki przygotowane przez uczennicę IX Liceum Ogólnokształcącego



Na końcu zbioru znajduje się podsumowanie i omówienie
najważniejszych działań, jakie podejmuje nasza szkoła w związku z
edukacja o Holokauście. Jest to między innymi wdrażanie tej tematyki
na różnych przedmiotach, ale także udział w ciekawych projektach
(organizowanie obchodów Dni Pamięci o Ofiarach Holokaustu
i Przeciwdziałaniu Zbrodniom Przeciwko Ludzkości, spotkania
z osobami odznaczonymi medalem Sprawiedliwy wśród Narodów
Świata czy byłymi więźniami obozów koncentracyjnych, uczestnictwo
w projekcie „Przywróćmy Pamięć”, współpraca z Teatrem NN oraz
Muzeum na Majdanku, a także udział w Marszu Żywych w Auschwitz).
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