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Od 26 czerwca do  6 lipca 2010 roku  miał miejsce w Luchow  trójnarodowy polsko- niemiecko-
ukraiński obóz młodzieżowy &quot; Praca dla Pokoju &quot; .
  Inicjatorem i koordynatorem  projektu był 86- letni Hans Naumann, który od lat aktywnie
uczestniczy w wielu międzynarodowych programach humanitarnych i społecznych.
  Do Luchow przybyła grupa młodzieży z powiatu obornickiego  i kolskiego.
  Gminę Kłodawa reprezentowali uczniowie kłodawskiego Liceum Ogólnokształcącego : Patryk
Kiełbasa i Karol Frydrych.
  Uczestnicy  obozu  pracowali na terenie cmentarza rosyjskich i ukraińskich robotników
przymusowych z II wojny światowej w lesie koło Neutramme  oraz przy grobach poległych w
ostatnich dniach wojny mieszkańców Luchow i okolic. 
  Ponadto zwiedzali Muzeum w Wustrow, gdzie Elke Meyer - Hoos i  Dr. Ralf Meyer zapoznał
młodzież z losami  polskich robotników przymusowych w czasie II wojny światowej,
  zwiedzali miasto Hamburg.  Atrakcją było  również  zwiedzanie  portu.
  Na pamiątkę wizyty i jako symbol wdzięczności za  zorganizowanie trójnarodowego spotkania,
 młodzieży   ofiarowano  utkanego wielobarwnego motyla, aby dodawał  sił  i radości życia.
  Pożegnalny wieczór  to czas śpiewu, tańca, rozmów i pożegnań. Młodzież żegnała m.in. Karin
Meyer - Kirstein z Bergen, Barbara Kirchner z Breselenz, Annicke Balcke z rodzicami oraz  Knut
Schwartling.
  W ostatnim dniu miało miejsce  pożegnalne śniadanie, i  przejazd na dworzec kolejowy do
Wittemberge  oraz  podróż przez Berlin, gdzie na grupę z Polski oczekiwała Anneke Viertel z
Biura Związku Opieki nad Grobami Wojennymi  w Berlinie.
  Postarała się ona w skrócony sposób pokazać najważniejsze obiekty w stolicy Niemiec
położone w pobliżu  dworca Hauptbahnhof.
  Podróż pociągiem do Poznania zakończyła pierwszy trójnarodowy  obóz młodzieżowy w
Luchow- Dannenberg.  Hans Naumann marzy aby w roku 2011 zorganizować czteronarodowy
projekt, do  którego dołączyłaby młodzież z Czech. Być może uda się ten zamysł zrealizować w
powiecie obornickim  lub Kłodawie ?
  Jedno jest pewne, powstały nowe międzynarodowe przyjaźnie  młodych ludzi i to od  ich
zaangażowanie zależeć będzie dalszy los tego projektu.
     
  Materiał opracował  Adam Maliński 
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