
Zakończył się zorganizowany po raz kolejny w Wągrowcu Międzynarodowy Obóz 
Młodzieży "Praca dla Pokoju" 

W dniach 16- 30.07.2013 miał miejsce kolejny już międzynarodowy workcamp młodzieżowy 
"Praca dla Pokoju" organizowany od lat, praktycznie od  początku XX I wieku, dzięki 
partnerstwu powiatów Wągrowiec i Luneburg i ścisłej współpracy z Niemieckim Ludowym 
Związkiem Pielęgnacji Grobów Wojennych. Tym razem do Bursy Zespołu Szkół 
Zawodowych Nr 1 przybyła 30 osobowa grupa młodzieży i opiekunów z Mołdawii, Niemiec  
i Polski. 

Powitania, rozkwaterowanie, poznawanie miasta i okolicy, przyjęcie w Starostwie 
Powiatowym przez Starostę Michała Piechockiego, wieczory narodowe kultury Mołdawii, 
Niemiec i Polski, wspólna praca dokumentacyjna, wspólne opracowywanie w czasie 
codziennych spotkań opiekunów planów działania na kolejny dzień, wspólne badanie bolesnej 
historii II wojny światowej, prace pielęgnacyjne przy lapidariach żydowskim  
i niemieckim w Wągrowcu, lapidariach w Gołańczy i Mieścisku, dawnym niemieckim  
cmentarzu ewangelickim w Dąbrowie, wspólny wyjazd do Oświęcimia, by obejrzeć 
okrucieństwo i barbarzyństwo systemu faszystowskiego nastawionego na wyniszczanie ludzi, 
czy zwiedzanie dawnej stolicy Polski Krakowa, praktyczna nauka języków sprzyjały 
wzajemnemu poznaniu i integracji grupy. 

25.07 cała grupa wyruszyła z Wągrowca przez Rogoźno do Poznania. W skupieniu i refleksji, 
ale także w szukaniu odpowiedzi na liczne pytania  uczestników międzynarodowego 
workcamp zwiedzono kwaterę poległych żołnierzy Wojska Polskiego, ofiar nalotu Luftwaffe 
na Poznań w dniu 1.09.1939, kwaterę zbiorczą żołnierzy niemieckich poległych na ziemiach 
Wielkopolski w drugiej wojnie światowej, następnie przyszliśmy na kwaterę poległych 
żołnierzy Armii Radzieckiej. "Nigdy więcej wojny" to powszechne odczucia po wyjściu  
z cmentarza. Udano się autobusem do centrum i zaparkowano na ulicy Dominikańskiej. Stąd 
pieszo poznawano w mieszanych grupach międzynarodowych stolicę Wielkopolski , Stare 
Miasto, ulica Wrocławska, deptak i Stary Browar. Na krótko przed godziną 12 zgromadzono 
się przed poznańskim Ratuszem, aby zobaczyć słynne poznańskie koziołki. Potem uczestnicy 
projektu mieli czas wolny na zwiedzanie miasta. Niektórzy poszli np. do Muzeum 
Archeologicznego. Kolejny cel to Malta, gdzie każdy uczestnik mógł jeździć pontonem na 
torze i zjeżdżać saneczkami. Tuż przed odjazdem z Poznania dotarł do nas przedstawiciel 
TPN Poznań - Jerzy Depko, który poinformował o pracy stowarzyszenia i wymieniono się 
wizytówkami deklarując wolę współpracy i realizacji wspólnych projektów. W drodze 
powrotnej młodzież mogła zobaczyć kościół Św. Bartłomieja, zespół parkowo-pałacowy  
w Objezierzu i Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu, stadion, remizę OSP 
Objezierze, stawy  hodowlane rybne i cmentarz ewangelicki w Ślepuchowie. Zrelaksowana 
grupa  powróciła do Bursy w Wągrowcu, gdzie pracowała intensywnie nad projektem, który 
można było obejrzeć i wspólnie przeżyć w sobotę, 27.07.2013 w Bukowcu czasie 
uroczystości pamięci przy pomniku 107 zabitych w listopadzie 1939 roku Polaków i podczas 
prezentacji w Bursie ZS Nr 1 w  Wągrowcu w obecności gospodarzy - przedstawicieli 
samorządu powiatu  wągrowieckiego - Starosty Michała Piechockiego i wójta gminy 
Wągrowiec - Przemysława Majchrzaka, delegacji starostwa powiatowego z Luneburga, 
delegacji Volksbundu, Stowarzyszenia Rewitalizacji Cmentarzy Ewangelickich  
i Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Poznaniu. Obecny był też Helmut Harneit  
i mieszkańcy Danii. Pomimo wielkiego upału młodzież z najwyższym zaangażowaniem 
zrealizowała uroczystość pamięci, odczytując m.in. myśli o zmarłych w trzech językach,  
odczytując własnoręcznie przygotowane referaty o okrucieństwach II wojny światowej, 



składając wieńce i zapalając znicze. Również prezentacja projektu w sali Bursy wypadła 
imponująco i wszyscy goście byli pod wrażeniem wielkości wysiłku młodzieży i opiekunów. 
Opiekunami grupy polskiej były po raz czwarty Monika Jankowska i Jolanta Okoniewska 
oraz Adam Maliński. Stronę niemiecką reprezentowała  po raz czwarty Birgit Putensen. 

W niedzielę w czasie wolnym można było odpocząć na plaży w Wągrowcu a popołudniu 
przygotowano koncepcję międzynarodowego dnia dziecka, który zrealizowano w ostatnim 
dniu projektu. Do wspólnej zabawy zaproszono dzieci z Letniej Szkoły Podstawowej  
z Kamienicy i Domu Dziecka. W międzynarodowych grupach przygotowano cały zestaw 
konkurencji sprawnościowych i po ich zaliczeniu każdy z uczestników otrzymał atrakcyjne 
nagrody i pamiątki. Niestety, kiedy zabawa trwała w najlepsze, nadeszła gwałtowna burza, 
która przerwała tak wspaniałe popołudnie. Nie przeszkodziło to w powstaniu wielu nowych 
dziecięcych przyjaźni, zwłaszcza że wszystkie gry sprawnościowe odbywały się w duchu 
atmosfery fair play.  

Poniedziałkowy wieczór to czas ewaluacji projektu, podziękowań i gratulacji, czas wymiany 
adresów i pierwszych pełnych wzruszenia  międzynarodowych pożegnań. Wtorkowy ranek  
o godzinie 5 wspólne międzynarodowe śniadanie i łzy  rozstania. Natura również i tym razem 
dopasowała się do nastrojów i zaczął  padać intensywny rzęsisty deszcz. Uczestnicy się 
rozjechali ale pobyt w Wągrowcu pozostanie na długo w ich  pamięci a współczesne fora 
internetowe sprzyjać będą pielęgnacji zawartych  w grodzie nad Wełną i Nielbą przyjaźni. 
 

Adam Maliński 

 



 
 
 

 



 
 
 

 


