
 
 

 

PROJEKT - „POZNAJEMY HISTORIĘ II WOJNY ŚWIATOWEJ - ORANIENBURG 

- SACHSENHAUSEN „ 

 

„Podróż do miejsca pamięci – poznawanie historii II Wojny Światowej” realizowana 

przez 18 uczestników OHP z OSiW Starachowice  
 

Termin realizacji projektu 

21.10.2013 do 25.10.2013 roku  

 

 

 

Realizator - Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Starachowicach  
jednostka Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Kielcach, realizująca zadania na 

rzecz środowiska.  

Jest to placówka stacjonarno-dochodząca, której głównym celem jest zapewnienie młodzieży 

zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz umożliwienie uzupełnienia wykształcenia 

gimnazjalnego i zawodowego.  

Zapewnia bezpłatnie 33 miejsca noclegowe wraz z wyżywieniem dla młodzieży o najniższych 

dochodach. 

Większość młodzieży pochodzi z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych bezrobociem, 

ubóstwem oraz z rodzin wielodzietnych, wśród młodzieży są także eurosieroty.  

Uczestnicy OHP uczęszczają na zajęcia dydaktyczne do zasadniczej szkoły zawodowej lub 

gimnazjum ( z klasami przyspasabiającymi do pracy). Ośrodek zapewnia młodzieży 

praktyczną naukę zawodu. Posiada warsztaty szkoleniowe, gdzie młodzież kształci się w 

zawodach takich jak: fryzjer, kucharz małej gastronomii, posadzkarz, murarz, technolog robót 

wykończeniowych, krawiec. 

Placówka kształtuje postawy proeuropejskie, stwarza możliwości dostępu do nowoczesnej 

edukacji, kultury, sportu i rekreacji, propaguje zdrowy styl życia. Posiada świetlicę, salę 

komputerową oraz Młodzieżowe Centrum Kariery, które uczy umiejętności poruszania się po 

rynku pracy tak w kraju jak i za granicą.  

Zajęcia praktyczne prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską. Opiekę 

pedagogiczną nad uczestnikami zapewnia kadra wychowawcza 

 

Cel projektu 

Podróż do miejsca pamięci jest doskonałą formą poznawania dziejów Ojczyzny, wspólnej 

historii Polski i Niemiec. Rozbudza patriotyzm, kształtuje poczucie tożsamości narodowej, 

służy przełamywaniu barier oraz stereotypów. To żywa lekcja historii, która uczy prawdy o 

minionych czasach i w niezapomniany sposób wpływa na życie młodego człowieka. 

W trakcie seminarium przygotowawczego obejrzano film „Lektor”, który pokazuje 

wzruszający obraz tamtych czasów, przypomniano historię Niemiec ze szczególnym 

uwzględnieniem II Wojny Światowej. W ramach zajęć językowych przypomniano 

najważniejsze zwroty i sformułowania w języku niemieckim. 



 

Podczas seminarium podsumowującego podzielono się z wrażeniami z pozostałymi 

uczestnikami OSiW w Starachowicach, przedstawiono informacje z pobytu w Sachsenhausen 

oglądano zdjęcia, wykonano tablice dokumentującą realizację projektu oraz przeprowadzono 

pogadankę na temat poszanowania praw człowieka w czasach minionych i obecnych. 

 



 

,,Podróż do miejsc pamięci – Sachsenhausen” 

Seminarium przygotowawcze przed wyjazdem do Sachsenhausen 

 

 

 

Fot. 1. Prezentacja multimedialna dotycząca wyjazdu 

Podróż do miejsc pamięci 
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Fot. 1. Zapoznanie z historią zamku w Oranienburgu 

 

Fot. 2. Zwiedzanie celi na terenie byłego obozu 
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Fot. 3. Praca nad przygotowaniem prezentacji 

 

 

 



Fot. 4. Praca nad przygotowaniem prezentacji 

 

Fot. 5. Praca nad przygotowaniem prezentacji 

 

 

Fot. 6. Praca nad przygotowaniem prezentacji 



 

Fot. 7. Uczestnicy projektu pod murem muzeum Sachsenhausen 

 



 

Fot. 8. Gra w piłkę - zagospodarowanie czasu wolnego 

 

Fot. 9. Zwiedzanie Berlina 



 

 

Fot. 10. W muzeum Pergamońskim 

Seminarium podsumowujące 

 

 

 



 

Fot. 1. Wystąpienie Kierownika Ośrodka 

 

 

Fot. 2. Praca nad wykonaniem planszy podsumowującej projekt 

 



 

Fot. 3. Praca z komputerem - wybór zdjęć 

 

Fot. 4. Pamiątkowe zdjęcie grupowe 

 

 


