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Od redakcji
Historia jest żywa – w tym obfitującym w rocznice roku te słowa
nabierają szczególnego znaczenia. Nasze tegoroczne działania
skoncentrowaliśmy na jubileuszu, który zarówno dla Polaków, jak
i Niemców jest wspólnym powodem do radości: 25 lat temu odważni i zaangażowani obywatele najpierw Polski, a później NRD, obalili
komunizm. Po raz pierwszy po drugiej wojnie światowej stronnikom
Solidarności udało się doprowadzić do wolnych wyborów i wprowadzić system demokratyczny, a tym samym dać sygnał innym krajom Europy Środkowo-Wschodniej do pójścia w ich ślady. W Berlinie
upadł mur, a w rok później nastąpiło zjednoczenie Niemieckiej
Republiki Demokratycznej z Republiką Federalną Niemiec.
Żelazna kurtyna, która przez dziesięciolecia dzieliła Europę,
w jednej chwili zniknęła.
O tym niesamowitym czasie chcielibyśmy przypomnieć w naszym
tegorocznym wydaniu INFO pod hasłem „25 lat przemian politycznych w Polsce i Niemczech”. I tak, z rozmowy między Bogdanem
Borusewiczem a Markusem Meckelem, dawnymi opozycjonistami,
którzy zostali cenionymi politykami, dowiadujemy się o ich ówczesnych i obecnych doświadczeniach. Organizatorzy, którzy na początku lat dziewięćdziesiątych planowali polsko-niemieckie spotkania
młodzieży, wspominają, z jakimi przeszkodami musieli się zmierzyć
na co dzień, zanim uczniowie z Polski i Niemiec mogli się w końcu
zobaczyć.

Dzisiejszych organizatorów polsko-niemieckich spotkań chcielibyśmy zachęcić do refleksji i współdziałania, stąd prezentujemy tegoroczne projekty z obu krajów, w których młodzież z Polski i Niemiec
zajmowała się tematem wolności i solidarności. Pokazujemy, w jaki
sposób metodycznie wykorzystać ten temat w trakcie polsko-niemieckich spotkań młodzieży. Przedstawiamy inicjatywy i instytucje,
takie jak nowa wystawa stała „Odwaga i pojednanie” w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej czy nowo otwarte Europejskie Centrum Solidarności, którego zadaniem jest przekazywanie i pielęgnowanie pamięci o historii najnowszej. Stawiamy również
pytanie, jak jest i powinna być przekazywana historia po 1945 roku
w obu krajach.
Mamy nadzieję – szczególnie, patrząc na obecną sytuację polityczną w Europie – że pamięć o roku `89 i płynąca z niej nauka pozostaną
aktualne również w kolejnych latach.
ALEKSANDRA
MILEWSKA-CZACHUR,
ANKE PAPENBROCK
– specjalistki ds. Public
Relations w PNWM.
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Historia jest żywa
Pojawia się często pytanie, dlaczego warto mówić o historii polsko-niemieckiej
lat 80.? Nie jest to przecież temat do dyskusji tak oczywisty jak bolesna historia
II wojny światowej. Czy dlatego, że 2014 rok niesie ze sobą ważne jubileusze?
Czy może, obserwując współczesne wydarzenia, powinniśmy wrócić do wspólnych
polsko-niemieckich doświadczeń roku 1989, aby spróbować poszukać rozwiązań
konfliktu na Ukrainie?

ZDJĘCIA: PIOTR STROJNOWSKI, MARIUSZ GRABARSKI

Polska – Niemcy. 1989–2014.
25 lat po 1989 roku – czasie przełomu – 8 kwietnia 2014 roku
w Lipsku, na Augustusplatz, centralnym miejscu demonstracji jesienią 1989 roku, odsłonięto tablicę pamiątkową pod hasłem „Za wolność naszą i waszą”, przypominającą o znaczeniu
pokojowej rewolucji Solidarności. Jak bliska jest historia Polski i Niemiec, mówią wyryte na niej słowa: „Zwycięstwo Solidarności wzmocniło ruch obywatelski w NRD i przyczyniło się
do jedności Niemiec”.
Często zapominamy, że zmiany polityczne i społeczne
w jednym kraju miały i mają niezwykle silny wpływ na rozwój
podobnych wydarzeń w innych krajach. To ważne w kontekście
europejskiej kultury pamięci, która dotychczas pielęgnowana
jest w dużej mierze w narodowych ramach. Dlatego szczególnie ważne jest, aby podczas międzynarodowej wymiany młodzieży, zwłaszcza w projektach polsko-niemieckich nawiązujących do najnowszej historii i czasów przełomu politycznego, pracować w jak najszerszym europejskim kontekście. Warto zatem nawiązywać do przykładu Lipska – miasta, które nie
tylko podkreśla swój wkład w procesie zmian politycznych, ale

JAKUB GARSTA,
AGNIESZKA BŁASZCZAK
– są koordynatorami projektów międzynarodowych
w franciszkańskim Domu
Pojednania i Spotkań im.
Św. M. M. Kolbego w Gdańsku.

również pokazuje rolę innych miast i krajów na drodze do wolności i demokracji.

Przygotowanie uczestników i teamu
Temat przełomu politycznego w Europie, drogi do wolności
i demokracji, jest niezwykle rozległy. Jak zatem zająć się nim,
dysponując tylko kilkoma dniami programu? Jak poradzić sobie z dysproporcją wiedzy uczestników wynikającą nie tylko
z różnic programowych w nauczaniu najnowszej historii
w Polsce i Niemczech, ale też z indywidualnego zainteresowania (lub częściej braku) historią? Oczywiście kluczowe jest odpowiednie przygotowanie opiekunów i uczestników. Punktem
wyjścia może być oczywiście historia w ujęciu narodowym →
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Polski i Niemiec czyli swoiste uporządkowanie wiedzy i zrównanie poziomów. Warto już podczas przygotowania wybrać
konkretne elementy, o których chcemy mówić podczas projektu, np. Strajk 1980, powstanie i działalność Solidarności, powstanie i upadek Muru Berlińskiego, koniec PRL i NRD, Okrągły Stół. Ważne, aby zapewnić młodzieży możliwość współtworzenia i planowania programu oraz wyrażania własnych opinii.

Miejsca związane z transformacją jako
element programu
O historii warto mówić i uczyć w miejscu, gdzie ona się działa.
Gdańsk jest jednym z takich przykładów. Gdańsk – miasto Solidarności, Strajku 1980, wolności i narodzin demokracji. Takim miejscem może być jednak także Berlin, Lipsk, Szczecin,
Radom czy Warszawa.
Zarówno w Polsce, jak i w Niemczech powstają różne instytucje, których istnienie ma upamiętniać wydarzenia sprzed
ćwierć wieku. Większość z nich prowadzi także działalność
edukacyjną, oferując szeroki wachlarz zajęć skierowanych do
młodzieży. W Gdańsku doskonałym przykładem jest niedawno
otwarte Europejskie Centrum Solidarności (ECS), którego pedagodzy w profesjonalny i aktywny sposób przybliżają młodym
uczestnikom minione czasy. Warto skorzystać z tej możliwości.
Ślady najnowszej historii, walki o wolność znajdziemy praktycznie wszędzie. To wszystko sprawia, że program wymiany polsko-niemieckiej staje się bardziej interesujący, żywy.
Uczestnicy stykają się z historią, z miejscami, gdzie ona się
odgrywała. Warto w programie zastosować metodę rajdu terenowego, podczas którego młodzież odwiedza miejsce związane z historią, samodzielnie wyszukuje, bada, odkrywa je na
nowo. Zadania mogą być różnorodne. Można wykorzystać metody fotograficzne – dać młodzieży zdjęcie danego miejsca
sprzed kilkudziesięciu lat oraz zadanie sfotografowania go
w obecnym kształcie i opisanie jego obecnej funkcji. W końcu
historia jest żywa, dzieje się tu i teraz – często przeznaczenie
budynków i miejsc jest zupełnie inne niż przed laty. Podczas
takich warsztatów łatwiej „przemycimy” fragmenty literackie,
artykuły z gazet, materiały źródłowe. Zastosujmy też takie metody, jak scenki teatralne czy flashmob, dzięki któremu nasze

Od 2013 roku wspólnie z franciszkańskim Domem
Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego
w Gdańsku PNWM organizuje dla nauczycieli z Polski
i Niemiec seminaria metodyczne pod hasłem „ZACZĘŁO
SIĘ OD SOLIDARNOŚCI”. W ich trakcie uczestnicy poznają metody, które mogą wykorzystać podczas realizacji polsko-niemieckich spotkań tematycznie związanych z najnowszą historią Europy. Zajęcia mają charakter praktycznych ćwiczeń, które uwzględniają międzykulturowy charakter spotkania, różne punkty widzenia, wiedzę i doświadczenia, a także zróżnicowany poziom znajomości języka. Uczestnicy pracują nad konkretnymi przykładami
materiałów dydaktycznych i zastanawiają się, jak mogą
je wykorzystać podczas wymiany. Warsztaty nie mają jednak na celu „dawania gotowych rozwiązań”, ale przede
wszystkim mają być inspiracją dla nauczycieli realizujących wymianę polsko-niemiecką.
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działania staną się widoczne dla wielu odbiorców. To wszystko
sprawi, że nasz projekt będzie bardziej zauważalny i „medialny”. Nie należy zapominać, że oprócz walorów edukacyjnych
powinien on mieć też elementy umożliwiające młodzieży wzajemne poznanie się i integrację.

Świadkowie historii są wśród nas
Wśród nas, w naszych miastach, rodzinach, są osoby, które
tę historię przeżyły „na własnej skórze”. Warto sięgnąć do
ich opinii. W tym celu uczestnicy mogą przeprowadzić sondę
uliczną, która może być punktem wyjścia do dalszych rozważań, dyskusji i debaty na aktualne tematy polityczno-społeczne. Ważne jest, aby projekt miał osobisty charakter. Można
zbudować go wokół osobistych doświadczeń. Niekoniecznie
musimy (nie jest to jednak zabronione!) zaprosić znane osoby
– polityków, dziennikarzy – jako świadków historii. Wystarczy
zapytać uczestników, co w roku 1980 czy 1989 robili ich rodzice, dziadkowie, krewni, znajomi. Świadkowie historii są wśród
nas: ich relacje, przeżycia i doświadczenia są dużo cenniejsze
niż historia zapisana na kartach podręczników. Takie osobiste
wątki mogą być punktem wyjścia do dalszego badania, odkrywania i przeżywania przeszłości. Możemy zająć się też życiem
codziennym w PRL i NRD – spróbować odtworzyć tamtą rzeczywistość za pomocą przedmiotów, rekwizytów, zdjęć czy też
odbyć podróż w przeszłość, aby zastanowić się, z jakimi trudnościami zmagano się wówczas każdego dnia. Projekt nie powinien przy tym zamykać się w kilku dniach wspólnego programu, lecz powinien być kontynuowany po wymianie. Pozwoli
to nam osiągnąć trwały, długofalowy skutek.
Nie zapominajmy, że aby zainteresować młodzież, musimy
korzystać z narzędzi, które są im bliskie. Na pewno szybciej
i łatwiej do młodych ludzi dotrzemy poprzez film niż przez
książkę. Potraktujmy to nie jako barierę, ale kolejny instrument
pracy. Do dyspozycji mamy przecież wiele pozycji filmowych
przedstawiających wprost lub metaforycznie najnowszą historię.
Wreszcie warto skorzystać z mediów społecznościowych.
Stworzenie profilu, strony internetowej, bloga czy vloga dotyczącego tematu projektu wcale nie musi być nudniejsze od
prowadzenia podobnych działań dotyczących muzyki czy mody.
Wręcz przeciwnie – rozszerzmy temat przełomu politycznego
o takie elementy tamtych lat jak muzyka, moda, motoryzacja.
Sukces gwarantowany!
Pamiętajmy o tym, aby wspierać edukację historyczną
wśród młodych ludzi. Nie zapominajmy przy tym, że poprzez
poznanie historii własnego kraju z perspektywy innego narodu
jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć zarówno samych siebie, jak
i mechanizmy oraz procesy zachodzące w Europie.
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Graffiti na więziennym dziedzińcu
ANKE PAPENBROCK
– jest specjalistką ds. Public Relations
w poczdamskim biurze PNWM.

ZDJĘCIA: CONSTANZE FLAMME, ANKE PAPENBROCK

„Czy wiecie właściwie, co wydarzyło się w waszym mieście jesienią
1989 roku? Dlaczego ludzie w całym kraju wyszli na ulice? Czym ryzykowali? I w imię czego?“ Te pytania lipska delegatura Urzędu Federalnego Pełnomocnika do spraw Materiałów Państwowej Służby Bezpieczeństwa NRD (Leipziger Außenstelle des Bundesbeauftragten für
die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik, BStU) stawiała młodzieży w Lipsku,
Dreźnie, Budziszynie i innych miejscach. „Untold stories“ (nieopowiedziane historie) to tytuł projektu kulturalnego opartego na grze terenowej geocaching (zob. opis w ramce – przyp. red.), który BStU oferuje w wielu wschodnioniemieckich miastach we współpracy ze stowarzyszeniem Graffitiverein z Lipska, lipskim oddziałem Saksońskiej
Agencji Oświatowej (Sächsische Bildungsagentur) oraz stowarzyszeniem Steinhaus z Budziszyna.
Wąski korytarz, nagie ściany; przez kraty pomiędzy piętrami spojrzeć można z samej góry na sam dół. Na każdym piętrze takie same
ciemne przejścia, takie same grube drzwi z ciężkim zamkiem i wizjerem. Okna zakratowane, dziedziniec, jak kawałki tortu, podzielony na
części wysokimi murami. W takiej scenerii miejsca pamięci więzienia
Bautzen (Budziszyn) II spotyka się około dziesięcioro młodych osób
z okolicy, aby poznać „nieopowiedziane historie“ swojego miasta.
„Poprzez ofertę kulturalną chcemy przekazać młodzieży wiedzę
historyczną“ – ideę stojącą za projektem objaśnia Franziska Scheffler
z BStU. W tym celu pracownicy urzędu znaleźli lokalnych partnerów.
W Budziszynie jest nim ośrodek społeczno-kulturalny Steinhaus, który
zebrał część uczestników projektu.
W wiosenne weekendy młodzież zajmowała się w czasie warsztatów małymi i wielkimi historiami nonkonformistów okresu NRD, zwiedzała archiwa Stasi i dowiadywała się, co skrywają akta. Spotykała się
ze świadkami czasu, aby osobiście wysłuchać, jak przed dwudziestoma pięcioma laty toczyły się ich losy w mieście, w którym młodzież żyje
dziś całkiem zwyczajnie. W końcu zebrane wrażenia i przeżycia młodzież przetworzyła, przygotowując komiksy czy piosenki rap, udając się
na fotograficzną wędrówkę lub opracowując słuchowiska.
To nieopowiedziane historie z akt Stasi, jak choćby ta o towarzyszu,
który w młodzieżowym klubie „Willy Mirtschin“ w Budziszynie zgodził
się, aby w ramach imprezy dla młodych muzycznych talentów na scenie
wystąpiło kilka niezgłoszonych uprzednio zespołów o wątpliwych poglądach politycznych. Jego zaniedbania i zastosowane przeciwko niemu
sankcje zostały opisane w najdrobniejszych szczegółach.

CZYM JEST GEOCACHING?
Geocaching jest współczesnym wariantem podchodów. Przy
pomocy urządzeń odbierających sygnał GPS (nawigacji satelitarnej) i na podstawie współrzędnych geograficznych można
poszukiwać rozmieszczonych w terenie skrytek (tzw. cache).
W geocachingu obowiązują określone reguły gry. Wodoodporne pojemniki zawierają przedmioty na wymianę oraz
dziennik odwiedzin. Do dziennika wpisują się znalazcy, aby
ich następcy mogli na podstawie wpisu odtworzyć przebieg
zabawy. Uczestnicy gry (geocacherzy) mogą wymienić znalezione w pojemniku przedmioty na inne, o podobnej wartości,
i powinni odnotować ten fakt w dzienniku. Następnie należy
ponownie zamaskować skrytkę, zostawiając ją dokładnie
w miejscu, w którym została znaleziona. Decydujące jest
przy tym, aby nie dostrzegły tego osoby postronne.
W ramach projektu „Untold stories“ rozmieszczono w terenie tzw. Mystery Caches (tajemnicze skrytki), co oznacza,
że uczestnicy gry muszą rozwiązać zagadkę, a rozwiązanie
podpowie im współrzędne, pod którymi szukać schowka.
Dalsze informacje o projekcie i tajemniczych skrytkach:
www.untoldstories.de Facebook: untoldstories89

Są i historie opowiedziane, jak ta o Jörgu Hejkale, którego ojciec,
współpracownik Stasi, pisał donosy na własnego syna. Swoją wizę turystyczną na Węgry Jörg wykorzystał, przepływając nocą przez rzekę graniczną do Jugosławii. Został pojmany, a następnie przesiedział dwa lata
w więzieniu w Budziszynie. Jego ojciec mówił odtąd o „byłym synu“,
a Jörg całkowicie zerwał kontakty z rodziną. Po zwolnieniu z aresztu
udał się do Berlina, gdzie w styczniu 1984 roku był jedną z sześciu osób,
które w amerykańskiej ambasadzie w Berlinie Wschodnim poprosiły
o azyl, i którym NRD dwa dni później zezwoliła na wyjazd na Zachód.
Młodzież napotyka na opór, kiedy w domach pyta o czasy przed rokiem 1989. „U nas się o tym nie opowiada, co najwyżej kwituje stwierdzeniem: tak po prostu było“, relacjonuje Jens. O tym, co w czasie
warsztatów zobaczył i usłyszał o więzieniu w Budziszynie, chce skomponować piosenkę hip-hop.
Dla Marlen warsztat jest „naprawdę intensywnym doznaniem tamtych czasów“. Tego popołudnia przemierza teren miejsca pamięci
z aparatem, fotografując więzienne korytarze i cele. Tymczasem na
dziedzińcu więzienia zebrała się grupa chłopaków. Uzbrojeni w farby
w sprayu chcą stworzyć graffiti opowiadające historię Jörga. Na obrazie
można już rozpoznać latarnię rzucającą jaskrawe światło, jakąś osobę, która na murze wymalowuje pędzlem słowo „wolność“, a także kilka szczurów.
Fragment graffiti lub jedna z fotografii będzie potem wskazywać
drogę do skrytki w Budziszynie. To jest bowiem punkt, który wiąże
warsztaty z geocachingiem. Efekty twórczej pracy młodzieży mają naprowadzić uczestników zabawy (geocacherów) na współrzędne, pod
którymi w Lipsku, Dreźnie, Chemnitz i Budziszynie ukryte są schowki.
W październiku zostaną opublikowane koordynaty wszystkich
schowków przygotowanych w ramach projektu „Untold stories“ i wówczas rozpocznie się gra. Za pomocą dwunastu historii entuzjaści GPS
będą mogli wyruszyć na poszukiwanie dwunastu skrytek, aby w danych
miejscach wytropić wydarzenia sprzed lat. Tego, że koncepcja odniesie
sukces, Franziska Scheffler jest pewna. „Pierwszą skrytkę dotyczącą
historii demonstrantów z ulicy Brühl w Lipsku, którą przygotowaliśmy
na inaugurację projektu, odnalazło już ponad 700 osób“ – opowiada.
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Historia to przedmiot
jak każdy inny

W

mojej szkole „Niemcy” nazywani byli oficjalnie „hitlerowcami”, prawdopodobnie po to, aby ich niemieckość nie kładła się cieniem na bratnich stosunkach
z Niemiecką Republiką Demokratyczną czyli komunistyczną.
W domu mówiono po prostu o Niemcach. Nauczyciele, prawdę mówiąc, też mówili już o Niemcach, kiedy tylko kończyli
wywód oficjalny, a zaczynali jakieś własne wspomnienia.
Chodziliśmy kłaść kwiatki pod tablice upamiętniające rozstrzelanych przez „hitlerowców”, ale oglądaliśmy również fotografie wozu Drzymały, prześladowanego przez „Prusaków”
i uczyliśmy się, że w RFN czyhają na polskie granice „rewanżyści” albo „pogrobowcy”, Hitlera, rzecz jasna. Jednak ta, dzi-
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siaj znowu, z innych powodów, popularna nie-niemiecka terminologia nie wypierała oczywistości: należy bać się Niemców
i Niemiec. Nie przypominam sobie, aby w jakiejkolwiek innej
sprawie propaganda PRL odnosiła w moim pokoleniu podobny sukces – w tej akurat sprawie odwoływała się bowiem do
przekazu rodzinnego.
Nie była to taka znowu dawna epoka, te moje szkolne
lata, a przecież zmieniło się wszystko. Młodzi ludzie, z którymi mam do czynienia dzisiaj jako nauczyciel, ukształtowani są już inaczej. Młode pokolenie wydaje się wrażliwsze na
problematykę narodową, niż 15 lat temu, i np. żywiej reaguje
na pamięć o Powstaniu Warszawskim niż było to w latach 90.

ZDJĘCIA: BEATA BURDZY, ADAM SYMONOWICZ

W Polsce rządzonej przez komunistów historia była po prostu ważna; jak to często się
zdarza w społeczeństwach ujarzmianych przez ideologiczną władzę, przeszłość była
podmiotem sporów o teraźniejszość. Kiedy chodziłem do polskiej szkoły podstawowej
i ponadpodstawowej (1972–1982) Niemcy byli w niej obecni jako krzywdziciele.
W domu przedstawiani byli zarówno jako krzywdziciele, jak i jako ci, którzy często
budzili uznanie (może dlatego, że część mojej rodziny wywodziła się z Wielkopolski?).
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(jakież smętne i oficjalne były jeszcze obchody 50. rocznicy
powstania!), z zapałem wymachuje polskimi flagami podczas
Euro, stając na baczność w knajpach pokazujących mecze
polskiej reprezentacji. Można by się spodziewać postawy wobec Niemców... bojowej. Jest… nieróżniąca się od tej wobec
Francuzów czy Węgrów. Jest… bardzo normalna, ktoś Niemców lubi, ktoś nie lubi, wielu ma neutralny stosunek, prawie
wszyscy uznają niemieckie samochody za dobre, a polskie
piwo za lepsze. I tyle.

Pozytywna wizja dziejów
Zastanawiam się, skąd ta zmiana. Z nauczania szkolnego?
Faktem jest, że szkoła odeszła od standardów nauczania z lat
60., 70. i 80. Wówczas motywem przewodnim była walka narodowowyzwoleńcza i potępienie szlachty. Naród polski chwalony
był za zrywy, także za te, które wymierzone były przeciw Rosji
przedkomunistycznej (komunistyczna nie była przecież „Rosją”,
tylko Związkiem Radzieckim mówiącym przypadkowo po rosyjsku). Szlachta ganiona była za pańszczyznę i anarchię, no chyba że akurat brała udział w czynach narodowowyzwoleńczych.
Dzisiaj nauczanie kładzie nacisk na pozytywną wizję dziejów ojczystych m.in. w tym znaczeniu, że mamy w podręcznikach i kolonizację „na prawie niemieckim” i afirmację mieszczaństwa niemieckojęzycznego. Mamy nie tylko wojny z Krzyżakami, mamy również omówienie ich gospodarczej prężności.
Druga wojna światowa pozostaje (i sądzę, że pozostanie) opisem nieprzytomnych zbrodni niemieckiego okupanta, ale jednak koncentruje się na polskich dylematach politycznych
i moralnych, nie jest rejestrem krzywd. Opisy losów powojennych Niemiec (w moim mniemaniu zbyt powierzchowne zresztą) uwzględniają wejście Niemiec na drogę demokratycznego
i rynkowego rozwoju, z zasady podkreśla się wagę gestów wykonanych przez Brandta, Kohla i Mazowieckiego. Warto przy
tym podkreślić istotną zmianę w nauczaniu historii – na dobrą
sprawę uczniowie poznają XX-wieczną historię Polski dopiero
w I klasie szkoły ponadgimnazjalnej (10. klasa cyklu kształcenia), mówimy do 16-latków, a zatem osób, które mniej emocjonalnie podchodzą do treści edukacyjnych niż młodsi uczniowie
nauczani w poprzednim systemie uczenia.

Dom i telewizja
Czy to właśnie szkoła powoduje zmiany w percepcji niemiecko-polskiej historii? Nikt nie może negować wartości szkolnej
edukacji historycznej, bo jest ona zazwyczaj jedyną edukacją
uporządkowaną, poddaną pewnym naukowym standardom
i podawaną przez zawodowców. A jednak mam wrażenie, że
autorytet szkoły jest przeceniany. Dla naszych młodych ludzi
historia drugiej wojny światowej, kulturkampfu czy Wita Stwosza stała się po prostu inną historią niż dla piszącego te słowa. Dla mnie była ona nauką postaw etycznych i moralnych.
Dla młodych (wyjątki zawsze się znajdą, pamiętam) historia to
historia. Są gotowi udzielić jej pewnego zainteresowania, ale
swoja postawę wobec m.in. Niemiec i Niemców czerpią z innego źródła. Domu, w którym mało się dzisiaj mówi o doświadczeniach wojny, znacznie więcej o doświadczeniach transformacji, demokracji, pauperyzacji jednych, lotu balonem drugich. Niemcy są punktem orientacyjnym jako kraj zamożny,
rządzony przez na ogół odpowiedzialnych polityków, traktujący dość uczciwie człowieka pracy, smętnie nieporadny wobec

Rosji. Łatwiej znajdę ucznia, z którym porozmawiam o Angeli Merkel niż o gen. Ludendorffie. A ich znajomość spraw „wojennych” coraz częściej kształtowana jest przez popularne serie dokumentalne zrobione przez BBC czy stacje amerykańskie niż przez szkołę. Problem strachu przed współczesnymi Niemcami albo utratą ziem zachodnich w życiu realnym nie
istnieje – podobnie jak nie istnieje w filmach BBC.

Autorytet nauczyciela
Młodzi nam się zwesternizowali. Jednym z objawów tego stanu rzeczy jest nieprzenoszenie własnych, indywidualnych doświadczeń do opowieści dotyczących wielkiej, historycznej
zbiorowości. Niemcy to Niemcy, historia niemiecka to historia
niemiecka, moje sprawy nie mają związku z tamtą Sprawą.
Rodzi się pytanie, czy szkoła nie powinna być autorytetem,
takim, który przeciwstawi się nowemu trendowi. Autorytet nauczyciela historii nie jest dzisiaj automatyczny, historia nie jest
(niestety? na szczęście?) traktowana jako szczególny przedmiot szkolny, lecz po prostu jak przedmiot. Pojęcie autorytetu, zauważmy, przynależy jakoś do modelu szkoły autorytarnej. Zwolennicy szkoły nieautorytarnej – a zatem otwartej na
ucznia i kształtującej model wychowawczy szkoły wspólnie
z młodymi ludźmi, a nie tylko dla młodych ludzi – próbują
obejść ten problem, mówiąc o „autorytecie osobistym, a nie
instytucjonalnym” itd. W istocie mamy do czynienia z różnymi
odmianami narzucania – od nieskrywanego do zgrabnego, od
koszarowego do aksamitnego. Nie jest bez znaczenia, jaki
model autorytaryzmu szkoła wybierze, a tym bardziej, co takiego chce narzucić! Największe znaczenie ma jednak fakt,
czy w szkole pracują nauczyciele bez autorytetu, czy odwrotnie. Jeżdżę trochę po polskich szkołach. Odnoszę wrażenie, że
wśród nauczycieli historii przeważają ludzie, którym nauczanie nie sprawia przykrości. Dość powszechnie martwią się przy
tym, że historia nie jest już tym, czym była – za komuny to historia była niemal królową nauk. Miała zrobić małym Polakom
zupę w głowie, a uczciwi nauczyciele, księża, rodzice i instruktorzy harcerscy robili, co mogli, aby naród nie został z zupą zamiast pamięci. Dzisiaj to przedmiot jak każdy inny. Niemniej
uczą go coraz lepsi nauczyciele, mając coraz większy zakres
autonomii, a nie przytłoczeni obowiązkami „narodowowyzwoleńczymi”. Podkreśla ten fakt zrzucenie na barki nauczycieli coraz większej odpowiedzialności za wybór treści nauczania.
Nie ma autorytetu bez wolności! W klasach ponadgimnazjalnych nauczyciel ma do wyboru cztery z dziesięciu modułów tematycznych, w ich ramach może także dość swobodnie układać klocki. Żaden z modułów nawet nie sugeruje budzenia narodowej tożsamości poprzez rozbudzanie wrogości do sąsiadujących z nami narodów. Nawet gdyby było inaczej, myślę, że
szkoła nie poradziłaby sobie z tym zadaniem, ponieważ dominujący przekaz pozaszkolny jest inny. Zresztą – nie chciałaby
sobie radzić. Szkoła skuteczna musi być dzisiaj szkołą odwołującą się do tego, co się wydarza poza jej murami.
JAN WRÓBEL
– nauczyciel historii w I Społecznym Liceum
„Bednarska” w Warszawie, publicysta,
komentator, felietonista. Autor podręcznika
„Odnaleźć przeszłość”.
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Opowieści, a nie daty
Z wiedzą historyczną niemieckich uczniów jest krucho. Jeśli wierzyć wynikom
ankiet z ostatnich dziesięciu lat, znane są im tylko nieliczne fakty, daty i wydarzenia
z historii demokracji i dyktatury w Niemczech i Europie po 1945 roku.

O

dpowiedzi z wywiadów na temat historii Niemieckiej
Republiki Demokratycznej (NRD) prowadzonych wśród
uczniów w roku 2005, które Ulrich Arnswald cytuje w publikacji „Historia NRD na zajęciach szkolnych. Analiza podręczników – badania ankietowe uczniów – modelowy plan nauczania“ („DDR-Geschichte im Unterricht. Schulbuchanalyse
– Schülerbefragung – Modellcurriculum“, Berlin 2006, s. 115,
125) brzmią np.: tylko 45% urodzonych po roku 1990 wie, że
8 maja 1945 roku był dniem ostatecznej kapitulacji nazistowskich
Niemiec. Albo, na pytanie, która z następujących osób: Erich
Honecker, Willy Brandt i Wolf Biermann, była kanclerzem, sekretarzem generalnym Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec,
a która opozycjonistą – młodzież nie jest pewna odpowiedzi.
Konkluzje, które można wyciągnąć z ankiet, są po części drastyczne: niektórzy z takiego „historycznego analfabetyzmu“ (Josef Kraus, przewodniczący Niemieckiego Związku Nauczycieli)
wnioskują, że demokracja w Niemczech jest zagrożona.
Dramatyzm ulega relatywizacji, kiedy wyniki ankiet porównamy z innymi badaniami z lat wcześniejszych lub też z wynikami
z innych krajów: ankiety prowadzone w Republice Federalnej
Niemiec (RFN) w latach 80., dotyczące znajomości historii cesarstwa, Republiki Weimarskiej czy też czasów nazizmu, dały
analogiczne rezultaty. Podobnie weryfikacja wiedzy amerykańskich uczniów o wojnie w Wietnamie pokazała jasno, że także to
wydarzenie jest młodzieży prawie nieznane.
Niezależnie od tego, że nie chodzi tu zatem o wyłącznie niemiecki fenomen, pojawia się pytanie czy, a jeśli tak – w jaki sposób – można ograniczyć ten deficyt wiedzy. Z niepewną znajomością faktów związane są bowiem trudności w ich interpretacji, które zacierać mogą różnicę w wiedzy o powojennym rozwoju obu państw niemieckich. Z jednej strony państwo komunistyczne i dyktatura partii socjalistycznej w ramach radzieckiej
strefy okupacyjnej/NRD, z drugiej zaś parlamentarno-pluralistyczna demokracja większościowa, która przerodziła się
w RFN. Kiedy brakuje elementarnej wiedzy, rozpowszechniają się nostalgiczne stereotypy o NRD („państwo socjalne NRD“),
tak samo jak stronnicze ukazywanie historii, które sugeruje, jakoby Stasi była jedynym istotnym elementem z jej przeszłości.

Konsens z Beutelsbach
W jaki zatem sposób historia najnowsza powinna być przekazywana w szkołach i edukacji pozaformalnej? Na wstępie należałoby zaznaczyć, że plan zajęć w niemieckich szkołach przewiduje zasadniczo niewiele czasu na przedmiot historia. A czasy antyku, średniowiecza czy cesarstwa i Republiki Weimarskiej także muszą pozostać tematem zajęć szkolnych.
Trzeba się jednak wystrzegać obrazu edukacji historycznej,
która przypominałaby tak zwany „norymberski lejek“ („Nürnberger Trichter“), według którego „z góry“ ładuje się uczniom
możliwie obszerną wiedzę i odpowiednie wartości, aby plony
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„u dołu“ były obfite. Celem nie jest to, żeby uczniowie potrafili
streścić społecznie pożądany kanon wartości lub konkretne obrazy historii, których uprzednio nauczyli się na pamięć. Szkoły
i inne instytucje edukacyjne nie powinny przekazywać wizji
historii zgodnej z jakimś „rozporządzeniem“.
Edukacja historyczna powinna się raczej wzorować na konsensusie z Beutelsbach, który zrodził się na początku lat 70.
XX wieku w wyniku dyskusji zachodnioniemieckich działaczy
oświatowych różnych obozów politycznych. Od tego czasu sformułowane zostały założenia kształcenia obywatelskiego, które opierają się na podstawowych zasadach demokracji: (uregulowanej) kontrowersyjności i pluralizmie, zakazie indoktrynacji
oraz orientacji na ucznia.
Nazywanie NRD dyktaturą nie kłóci się w żaden sposób z zasadą kontrowersyjności. Konsensus podkreśla bowiem, że
w klasie w sposób kontrowersyjny omawiać należy te same
kwestie i problemy, które budzą spór w nauce i polityce. Fakt, że
NRD była dyktaturą, nie pozostawia jednak wśród specjalistów
żadnych wątpliwości.

Co wpływa na naukę historii
Poza wspomnianym już planem zajęć wspomnieć należy o pięciu czynnikach, które wpływają na proces nauczania w szkole.
Po pierwsze: decydującymi aktorami są nauczyciele. Generalizowanie tej grupy zawodowej nie wchodzi w rachubę, ponieważ
niemiecka historia najnowsza nauczana jest przez różne generacje nauczycieli od Kilonii aż po Chiemsee. Do tego dochodzi
jeszcze odmienny sposób podejścia we wschodnich i zachodnich Niemczech. Podczas gdy u osób starszych mamy do czynienia z obawą przed wykładaniem tej tematyki uwarunkowaną
częściowo własną biografią, młodzi nauczyciele niejednokrotnie
sami mają zbyt małą wiedzę. Utrudnia im to nauczanie historii
najnowszej w szkole.
Po drugie, wskazać należy na ramowe programy nauczania
będące przełożeniem wytycznych polityki. Podczas gdy kwestia
NRD długi czas była niedostatecznie naświetlana, z końcem lat
90. XX wieku sytuacja ta uległa zmianie. Obecnie w 16 niemiec-
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kich landach nie istnieją już niemal programy nauczania, które
nie poruszałyby zagadnień historii Niemiec po 1945 roku.
Po trzecie, wymienić trzeba ramowe wytyczne oraz tematy egzaminów. Na przykład w niemieckich liceach od kilku lat
wdrażana jest matura zewnętrzna (Zentral-Abitur). Z perspektywy sterowania (procesem nauczania – przyp. red.), czynnik ten
wydaje się o wiele skuteczniejszy od programów nauczania. To,
co stanowi zakres egzaminów końcowych dowolnego szczebla
edukacji, musi być bowiem wcześniej tematyką zajęć.
Po czwarte, istotne są podręczniki szkolne. W porównaniu do
lat 90. ubiegłego wieku ich poziom zbliżył się do międzynarodowego stanu badań. Historia RFN i NRD nie jest już prezentowana odrębnie, lecz wspólnie. Problem tkwi wciąż w przedstawianiu perspektywy narodowej i częstym pomijaniu relacji międzynarodowych. Metodologia nauczania wskazuje jednak, że w społeczeństwie migracyjnym perspektywa międzynarodowa jest nie
do uniknięcia. Bez niej praktyczna wiedza rosyjskich, afgańskich
czy tureckich uczniów pozostaje niewykorzystana.
Wreszcie, po piąte, wskazać należy niezliczone materiały dydaktyczne, jak np. na stronie internetowej Federalnej Fundacji Badań nad Dyktaturą Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec
(Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur). Ogólnie,
warunki ramowe, szczególnie w porównaniu z innymi krajami,
nie są zatem tak złe – jak mogą je wykorzystać nauczyciele?

ZDJĘCIA: SEWERYN CHLEBIŃSKI, ARCHIWUM BSTU

Zorientowanie na kompetencje
To, co niegdyś określano jako historyczną wiedzę ogólną, rozwinęło się w toku międzynarodowych badań nad dydaktyką przedmiotu do coraz bardziej zróżnicowanej i opartej na argumentach debaty o kompetencjach. Zorientowanie na zdobycie kompetencji należy tu rozumieć jako środek służący spowolnieniu
(procesu uczenia się, poprzez rezygnację z części materiału na
rzecz zgłębienia innych treści – przyp. red.). Ma to oznaczać, iż
priorytety i potencjał edukacji historycznej powinny podążać nie
za wiedzą encyklopedyczną, lecz opartą na przykładach. W ten
sposób można definiować problemy bardziej ogólnego pokroju,
które są otwarte na powiązania międzynarodowe. Choćby przekrojowy temat wypędzeń dopuszcza wówczas nie tylko przykłady
z przeszłości Niemiec, ale – tu hasło: „Syria“ i inne kraje – również z zakresu aktualnych stosunków międzynarodowych.
Zorientowanie na kompetencje pomaga zogniskować tematykę zajęć i pojmować świadomość historyczną jako metodę rozumowania, w której osądy faktów historycznych oparte na wiedzy
(Sachurteile) oraz osądy wartościujące (Werturteile) stają się
w głowach uczniów częścią narracji historycznej, którą samodzielnie rozwijają i uzasadniają. Taka perspektywa stoi w kontrze
do przekazywania pożądanych społecznie i politycznie wartości.
W ten sposób uczniowie mogą zrozumieć historię, z którą
stykają się na co dzień poza szkołą, na przykład w telewizji, muzeach, miejscach pamięci, na wystawach i w czasie publicznych
debat. Celem jest wykształcenie umiejętności krytycznych sądów. Także Federalna Fundacja Badań nad Dyktaturą Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec jest częścią tej kultury historycznej i już tych kilka przytoczonych przykładów pozwala
stwierdzić, że wielość perspektyw jest dla ponadpartyjnej fundacji nieodzowna. Objaśnianie historii, transfer wiedzy, oferty edukacyjne, działalność dotacyjna i tworzenie sieci muszą być stale
możliwie różnorodne. ”Historia publiczna” (public history – działalność poświęcona historii, prowadzona poza ośrodkami na-
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ukowymi – przyp. red.) stanowi z jednej strony źródło faktów,
z drugiej prowokuje zaś pytanie: jak mówić o historii?
Także często wspominana przepaść między narracją historyczną w szkole czy w mediach, a tą praktykowaną przy rodzinnym stole, może stać się istotnym źródłem do pracy w klasie.
Kiedy wieczorami uczniowie słyszą od rodziców lub dziadków
interpretacje przeszłości, które stoją w sprzeczności do treści
podręczników szkolnych, pojawia się szansa przemyślenia
i omówienia tych niezgodności w czasie zajęć – w duchu zasady
kontrowersyjności wypracowanej w Beutelsbach.
Edukacja historyczna służy poszerzeniu horyzontów i może
zapewnić orientację w teraźniejszości, aby móc uporządkować
i zrozumieć aktualne procesy. Nie jest ona zbiorem wiedzy, choć
dydaktyk historii Bodo von Borries słusznie podkreśla, że bez
wełny nie da się robić na drutach. Naturalnie, należy znać podstawowe daty i wydarzenia. Ale myślenie historyczne wykracza
ponad to. W odniesieniu do przeszłości NRD oznacza, że ten,
kto zna się na historii dyktatury partii socjalistycznej w Niemczech lub Związku Radzieckim ma większe szanse, aby zrozumieć aktualną sytuację na Ukrainie.

Połączyć naukę z rzeczywistością
W idealnym przypadku uczniowie powinni umieć przedstawić,
uzasadnić i ocenić przyczyny, przebieg oraz następstwa historycznych faktów. Konkretnie oznacza to, że lekcje historii współczesnej mijają się z celem, jeśli uczniowie potrafią powiedzieć
tylko, iż „NRD była zbrodniczym i nieprzyjaznym dla ludzi reżimem, a Socjalistyczna Partia Jedności Niemiec bandą morderców“. Jest to co prawda możliwe i całkiem uprawnione, jeśli
taka historyczna narracja pozostanie w głowach uczniów – ale
musi ona, w przytoczonym wyżej znaczeniu, odpowiadać kryteriom edukacji historycznej.
Nawiasem mówiąc, zdecydowana większość uczniów wyrażała w przywoływanych badaniach duże zainteresowanie historią Niemiec po roku 1945. Zgadza się to z wypowiedziami wielu nauczycieli.
Jeśliby odnieść się do tego serio, należałoby powiązać edukację z otaczającą nas rzeczywistością. Szczególnie dobrze nadają się do tego rozmowy ze świadkami czasu. Dzięki nim
w głowach uczniów zostają opowieści, a nie daty.
DR JENS HÜTTMANN
– kieruje działem edukacji szkolnej
w Federalnej Fundacji Badań nad Dyktaturą
Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec
(Bundesstiftung zur Aufarbeitung
der SED-Diktatur), BstU.
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Dobrze wykorzystaliśmy tę szansę
ALEKSANDRA ŻELIŃSKA
– koordynatorka wymiany między
LO im. M. Kopernika w Cieszynie
a Trifelsgymnasium Annweiler
w latach 1990–2011.

Przyjechali w Boże Ciało – szkoła oczywiście pusta, bo święto, tylko grupka wyznaczonych przez dyrekcję nauczycieli elegancko ubranych na tą okazję, nerwowo wyczekiwała przyjazdu gości. Nikt nie mówił tego głośno, ale każdego z nas dręczyły obawy – jacy oni będą, o czym będziemy rozmawiać, czy
się dogadamy? Wreszcie przed szkołą zatrzymał się zielony bus VW. Są! Napięcie sięgało zenitu, ale gdy ujrzeliśmy na
schodach „normalnych” ludzi ubranych w dżinsy, koszule
w kratkę i sportowe buty, z błyskiem w oku na widok naszych
garniturów, krawatów, szpilek itp., wszelkie lody pękły.
Gdy później wspominaliśmy wspólnie to pierwsze spotkanie, okazało się, że nasi goście mieli nie mniejsze obawy przed tym, co ich czeka. Bądź co bądź przyjeżdżali z niemałym bagażem historii. Dobrze pamiętam ich pierwszy list
z propozycją wizyty i nawiązania kontaktów między szkołami.
Zostałam poproszona do gabinetu Dyrektora, by go przeczy-

tać i przetłumaczyć. Nasza bezzwłoczna odpowiedź zawierała
serdeczne zaproszenie do odwiedzenia szkoły. Był rok 1990.
Następnego dnia po przyjeździe goście brali udział w lekcji języka angielskiego. I tu szok. Wchodzą do klasy, wszyscy uczniowie wstają i czekają, aż nauczyciel i goście usiądą. Dziewczęta w granatowych fartuszkach z białymi kołnierzykami, chłopcy też odpowiednio ubrani. W tamtych czasach
taki ubiór i zachowanie to był u nas jeszcze standard. U nich
już nie. Wychodząc z klasy po lekcji, jeden z nauczycieli zwrócił się do naszych uczniów: „Zostańcie tacy, nie zmieniajcie
się”. Niestety, długo na zmiany nie trzeba było czekać.
Po czterech dniach wizyty rozstawaliśmy się z poczuciem,
jakbyśmy się znali od lat i obie strony już się cieszyły na kolejne spotkanie, tym razem w Niemczech.
Cieszyn oddalony jest od Annweiler o około 1000 km.
Dzisiaj taka odległość nie robi żadnego wrażenia, ale prawie
ćwierć wieku temu to był szmat drogi. Pierwsza podróż blaszanym Sanosem wyposażonym w zwykłe, twarde siedzenia trwała około 36 godzin! Po przyjeździe na miejsce kierowca (jeden!) spał tyle samo czasu. Ale zanim wybraliśmy się
w drogę, trzeba było załatwić całą masę formalności: podróże do Warszawy z paszportami po wizy (na szczęście później
PNWM to załatwiała, więc odpadały kolejki w ambasadzie),

Dociekliwi studenci kontra młoda kadra
THOMAS HANDRICH
– był w latach 90. referentem ds. wymiany
polsko-niemieckiej w domu spotkań
w pałacyku myśliwskim Glienicke.
Obecnie prowadzi własną działalność
w obszarze edukacji obywatelskiej.
Czy w połowie lat 80. XX wieku – byłem wówczas studentem
Uniwersytetu Warszawskiego – po swoim powrocie do Niemiec mogę otwarcie poruszyć kwestię złych warunków higienicznych w warszawskim akademiku, czy też nie? Profesor
politologii uznał, że powinno to pozostać tabu. W końcu podobne wypowiedzi obciążały polsko-niemieckie stosunki,
a konkretnie – wzajemny dialog.
Wydziały politologii uniwersytetów w Tybindze i Warszawie
chciały wówczas ów dialog rozpocząć. Do Warszawy pojechali żądni wiedzy studenci z Tybingi i trafili na wyselekcjonowany narybek nomenklatury; partyjnych wychowanków i funkcjonariuszy. Po polskiej stronie wymianę zorganizował pracownik naukowy instytutu. Moi polscy koledzy przebąkiwali,
że ponoć pracował on dla SB. Zgodnie z sugestiami warszawskich przyjaciół, zachowywałem wobec niego dystans.
I wówczas, pełni oczekiwań studenci z Tybingi doznali
w Warszawie rozczarowania: usłyszeli nudne tezy wyrażające jedynie oficjalne stanowisko. W takiej sformalizowanej atmosferze nie rozwinęły się bliższe kontakty, nie mówiąc
o przyjaźniach. Postawa otwartości była nie do pomyślenia.
Jednak niemieckim studentom – także przy mojej pomocy – udało się poza oficjalnym programem nawiązać kontakty z innymi polskimi studentami, którzy nie zostali specjalnie

10

wyłonieni. W tej grupie toczyły się ożywione dyskusje o osobistych i społecznych drogach do lepszej przyszłości. Oficjalny
projekt współpracy obu uczelni został potem, po równie rozczarowującym spotkaniu w Tybindze, zakończony.
Mimo to, w latach 80., jeszcze przed przełomem
z 1989 roku, istniało szerokie pole do działania na rzecz wymiany młodzieży bez politycznego tabu. Wymiana nie była bowiem naznaczona przez konkurencję systemów i frazesy, lecz
łączyła ciekawe siebie grupy z Polski i Niemiec. Długie ramię
partii nie sięgało już nawet do oficjalnej organizacji studenckiej we Wrocławiu. Na zlecenie należącego do Berlińskiego
Senatu Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w pałacyku myśliwskim Glienicke zainicjowałem wiele spotkań zainteresowanej Polską młodzieży z okolic Berlina z członkami
oficjalnego zrzeszenia studentów we Wrocławiu. Brali w nich
udział także studenci o poglądach opozycyjnych. Wymiana
w przeważającym stopniu zorientowana była na temat i projekt, a o „wielkiej polityce“ napomykano jedynie na marginesie.
Udało się rozwinąć długoletnią wymianę szkoły pielęgniarstwa we Wrocławiu z podobną placówką w Berlinie-Wannsee.
Pierwsza poprzedzona była spotkaniem odpowiedzialnych
osób z obu stron. Przecież należało np. porozumieć się, jak
postępować z młodzieżą sięgającą po alkohol i papierosy.
W trakcie wymiany dwie noce uczestnicy spędzali w rodzinach. Nie zawsze było to łatwe: „Wystarczy, że się poruszyłem, a było to odebrane jako okazja do zaoferowania mi dokładki po posiłku“ – skarżył się Niemiec, goszczący w polskiej rodzinie. I na odwrót: Polka, zaproszona przez młodego Niemca do jego mieszkania, była bardzo zdziwiona zachętą
gospodarza, by sama wybrała sobie z lodówki coś do jedzenia.

ZDJĘCIA: ARCHIWUM SZKOŁY
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telefony i wizyty w konsulacie niemieckim w Krakowie z prośbą
o pisma pozwalające na zwolnienie z opłat drogowych, i wiele
innych. Zaraz po zakończeniu jednego spotkania zaczynały się
przygotowania do kolejnego. To nie była jeszcze era internetu, e-maili, skype’a. Wszystkie listy uczestników czy programy
były pisane na maszynie do pisania, kilkakrotnie przepisywane,
wysyłane pocztą, co trwało kilka tygodni, zanim przyszła odpowiedź. Rozmowy telefoniczne tylko przez międzymiastową, i to
też po kilkugodzinnym oczekiwaniu, nie wspominając już kosztów. Ale największym koszmarem, jaki pamiętam, była granica czesko-niemiecka. Zwykle pojawialiśmy się tam w środku
nocy, a wyrwani z drzemki policjanci i celnicy zupełnie nie wykazywali ochoty do współpracy. Spędzaliśmy tam od półtorej
do dwóch godzin. Ale kiedy już zawitaliśmy na miejsce, wiadomo było, że wszystkie te trudy się opłacały.
Annweiler, malownicze miasteczko oraz przepiękna okolica z górami, winnicami i morzem kwiatów zauroczyły nas
wszystkich od razu. Ale znów obawy – tym razem młodzieży
– jak nas przyjmą, jak będzie w domach, gdzie każdy już będzie zdany na samego siebie. I znowu wszystko było super.
Każdy został przyjęty bardzo serdecznie. Jednak w wyobraźni gospodarzy nasz kraj był wciąż krajem białych niedźwiedzi. Jedną z uczennic zapytano, czy wie, co to jest, wskazując na telewizor. Odpowiedziała: „Telewizor. Też mamy, tylko kolorowy”. Zrozumieliśmy wtedy, że naszym zadaniem jest
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przedstawianie rzeczywistego obrazu Polski. Zostaliśmy takimi „ambasadorami” naszego kraju. I udało się. Wiele rodzin,
wielu nauczycieli już u nas było i często do nas wracają, bo
z taką gościnnością, jak w Cieszynie, nigdzie się nie spotkali.
Niewiele o sobie wiedzieliśmy, dzieliły nas lata żelaznej
kurtyny i podsycanych po obu stronach uprzedzeń. A wystarczyło kilka spotkań, żeby się przekonać, że jest inaczej. Każdy z nas jest inny i to trzeba się nauczyć zaakceptować. Z tej
inności należy czerpać, aby się nawzajem wzbogacać. Dostaliśmy szansę, aby kawałek po kawałku rozebrać mur narosły
w przeszłości. Kiedy dziś patrzę wstecz na tamte lata, jestem
pewna, że tę szansę dobrze wykorzystaliśmy.

„Mowa serca” rozwiązała prawie wszystkie problemy
ROLAND SPETHER
– uczy religii w szkole Heimschule
Lender w Sasbach.

„Jak długo musieliście czekać na granicy?“. W latach 80.
i jeszcze wiele lat potem zdanie to należało do standardowych pytań zadawanych po polsku i niemiecku, kiedy
uczniowie i nauczyciele z Ozimka docierali do Sasbach lub
delegacja ze szkoły Heimschule Lender przyjeżdżała do
swojej partnerskiej szkoły pod Opolem. Bowiem jeszcze
w latach 90., a zatem długo po opadnięciu „żelaznej kurtyny“, do rozkładu jazdy wliczyć należało czas oczekiwania na granicy sięgający od dwóch do trzech godzin. Bez
dokładnej kontroli podróżnych i legendarnego polskiego
stempla wjazd nie był możliwy.
Jeszcze trudniejsza była spontaniczna próba nawiązania kontaktu telefonicznego ze swoimi przyjaciółmi w Polsce (e-mail czy inne elektroniczne środki łączności były
wówczas nie do pomyślenia). A jednak komunikacja jakoś
się udawała – telefonicznie, późnym wieczorem, po niezliczonych próbach wybrania numeru, a z czasem także za
pomocą faksu.
Kontakty Heimschule Lender z Polską zrodziły się z dostaw pomocy humanitarnej na początku lat 80., gdy w czasie stanu wojennego w Polsce parafie Achern i Bürger
z miejscowości Sasbach zaczęły przewozić do Opola i Nysy
tony lekarstw, odzieży i artykułów spożywczych. Zawiązały

się pierwsze przyjaźnie, a w trakcie swoich podróży przez
Polskę mieszkańcy Achern i Sasbach mogli przekonać się,
jak piękny i kulturowo bogaty jest to kraj.
Wymiana uczniów rozpoczęła się od wezwania: „Chodźcie, pojedziemy do mojej ojczyzny“. Taką propozycję na początku lat 90. złożył swoim kolegom z klasy uczeń Heimschule Lender. Jego rodzice zostali przesiedleni do Niemiec ze Śląska, on musiał pozostawić tam swój rodzinny
dom i wielu przyjaciół. Reakcją klasy było jednoznaczne „tak“, nawet jeśli niemal nikt nie wiedział, co tak krótko po upadku muru może ich czekać w tym „dalekim i nieznanym kraju“.
Mur dzielił bowiem ludzi i kraje; tu było NATO ze Stanami Zjednoczonymi, a tam Układ Warszawski z ZSRR. Całkiem nieśmiało, także dzięki wsparciu Polsko-Niemieckiej
Współpracy Młodzieży, rozpoczął się poprzez szkoły wzajemny proces zbliżenia.
W początkowych latach spotkania przypominały jeszcze przygodę, droga przez Polskę była długa i wyboista, językowe porozumienie stanowiło wielką przeszkodę, jako
że w Polsce najpowszechniej nauczanym językiem obcym
był jeszcze rosyjski. A jednak od samego początku polscy
i niemieccy uczniowie oraz nauczyciele odnaleźli wspólną
„mowę serca“. W ten sposób niektóre problemy rozwiązywały się jakby same, a Polacy i Niemcy traktowali się
z wielką otwartością, wzajemnym szacunkiem i bezgraniczną radością. Był to kamień węgielny dla prawdziwej, żywej niemiecko-polskiej przyjaźni dwóch szkół, które swoje cele przypieczętowały aktem partnerstwa nadającym kierunek wspólnej pracy do dzisiaj.
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Mur upadł, powstał most
Jak po obu stronach Odry wspólnie obchodzić 25. rocznicę pierwszych
wolnych wyborów w Polsce i upadku muru berlińskiego? Happening!
Graffiti! Turniej zręcznościowy! – odpowiedzieli nam młodzież i organizatorzy ponad 240 projektów w Polsce i Niemczech, realizując swoje
pomysły w ramach akcji „Dzień Wolności.de | Tag der Freiheit.pl”.
Pod tym właśnie hasłem zaprosiliśmy ich, by w okresie od 1 do 17
czerwca 2014 roku aktywnie zajęli się najnowszą historią sąsiedniego
kraju. W jaki sposób się do tego zabrali, prezentują poniższe zdjęcia.
3 czerwca, Jaworek (woj. mazowieckie): Skakali przez płot jak Lech Wałęsa,
słuchali opowieści o „życiu na kartki“ i wspólnie stworzyli graffiti: podopieczni
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego i Stowarzyszenia Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym „JAWOR“ odkrywali historię polskiej i niemieckiej wolności.
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5-11 maja, Sasbach (Badenia-Wirtembergia) i 7–14 czerwca, Ozimek
(woj. opolskie): „Pokój” i „Wolność” dla przyszłych pokoleń? Drzewa o takich
nazwach posadzili wspólnie w swoich miejscowościach uczniowie Zespołu
Szkół w Ozimku i Heimschule Lender w Sasbach.

6 czerwca, Pieniężno (woj. warmińsko-mazurskie): Lista przebojów, uczta kinomana i plakaty z historycznymi zdjęciami pomogły uczniom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Gimnazjum Publicznego w Pieniężnie odpowiedzieć na pytanie: „Jak przeplatały się drogi wolności Polski i Niemiec?

11 czerwca, Rzeszów: Czy „Droga do wolności” może prowadzić przez sport?
Oczywiście! Dowodem na to był turniej zręcznościowy Szkoły Podstawowej
nr 25 w Rzeszowie połączony z quizem i burzeniem muru berlińskiego.

12 czerwca, Świecie (woj. kujawsko-pomorskie): Happening o wolności
w samym sercu miasta: tak zakończyli „Dzień Wolności w Świeciu i na Świecie”
uczniowie Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika.

ZDJĘCIA: ARCHIWUM PNWM

13 czerwca, Löcknitz (Meklemburgia-Pomorze Przednie): Mur upadł, powstał
most: tak symbolicznie połączyli swoje miasta uczniowie Zespołu Szkół
w Kołbaczu (woj. zachodniopomorskie) i Regionale Schule w Löcknitz.
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DEMOCRACY UNDER CONSTRUCTION

Demokracja w budowie

Za kulisami wydarzeń historycznych: przy Okrągłym Stole podobnym do tego,
przy którym Solidarność prowadziła negocjacje z komunistyczną władzą, młodzi ludzie przeprowadzili symulację obrad. Makieta tego historycznego mebla
stoi dziś w Europejskim Centrum Solidarności (ECS).

Co może się wydarzyć, gdy spotykają się młodzi ludzie zainteresowani polityką i historią z Polski, Niemiec i Czech, widać na przykładzie naszego projektu „Democracy under Construction“. Od 27 sierpnia do
3 września 2014 roku zmierzyli się w Gdańsku z wydarzeniami roku ’89
i ich następstwami. Podczas symulacji obrad Okrągłego Stołu mogli
odtworzyć ówczesne negocjacje. Spotykali się ze świadkami historii,
w mieście szukali śladów wydarzeń sprzed ćwierćwiecza i porównywali je z przeszłością swoich krajów. O czasach przełomu politycznego mogli porozmawiać z prezydentami Polski i Niemiec. Z okazji otwarcia Europejskiego Centrum Solidarności (ECS) na byłym terenie Stoczni Gdańskiej przygotowali flashmob i akcje skupione wokół tematów „solidarność” i „demokracja”. Impresje z projektu zebraliśmy na fotografiach.

ZDJĘCIA: PIOTR STROJNOWSKI, MARIUSZ GRABARSKI

All together: uczestnicy i organizatorzy projektu „Democracy under
Construction”.

Demokracja i sztuka: podczas warsztatów uczestnicy wyrażali znaczenie słów
solidarność i wolność za pomocą małych dzieł sztuki.

Give peace a chance: dla odwiedzających ECS młodzież przygotowała flashmob.

Dobry nastrój panował juz pierwszego dnia. Tu przy grach zapoznawczych.

Prezydenci Bronisław Komorowski i Joachim Gauck podzielili się z młodzieżą
przemyśleniami na temat rozwoju demokracji w swoich krajach.
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Kluczem jest słowo „solidarność”

Kluczem do zrozumienia misji Europejskiego Centrum Solidarności (ECS) jako nowoczesnej samorządowo-rządowej instytucji kultury jest słowo „solidarność”. To wokół niego, wokół jego historycznej
i współczesnej definicji koncentrują się działania i projekty tej placówki.
Z jednej strony ECS pielęgnuje historyczne wydarzenia: „Sierpnia ‘80” czyli strajków rozpoczętych w Stoczni Gdańskiej, ogólnonarodowego aktu zbiorowego nieposłuszeństwa wobec ówczesnego reżimu komunistycznego, którego zarzewiem były wydarzenia w Gdańsku, jak również udziału NSZZ „Solidarność” w demontowaniu socjalistycznego ustroju w ciągu następnej dekady. Z drugiej zaś strony stawia sobie za cel propagowanie idei solidarności współcześnie,
zarówno reagując na zmiany geopolityczne, jak i wspierając działania lokalne, wyrażające się w solidarności z sąsiadem, przybyszem,
środowiskami marginalizowanymi. Ta szeroko pojęta misja opiera
się na prostym postulacie – czerpaniu z doświadczeń przeszłości,
by budować lepszą i bardziej sprawiedliwą teraźniejszość i przyszłość.
Podejmowane przez ECS działania pozwalają wypełniać założenia misyjne. Centrum z jednej strony gromadzi i udostępniania
w atrakcyjnej formie zbiory muzealne, biblioteczne i archiwalne
oraz zabezpiecza świadectwa uczestników wydarzeń historycznych,
z drugiej natomiast prowadzi działania edukacyjne i naukowe. Są to
na przykład lekcje muzealne, projekty naukowe, debaty czy projekty obywatelskie, takie jak animacja środowisk lokalnych w ramach
akcji „Zrozumieć Sierpień”, współpraca ze środowiskami wspierającymi imigrantów oraz szeroka działalność kulturalna – współorganizacja wydarzeń artystycznych i festiwali. Poza tym lokalizacja ECS
na terenach postoczniowych czyni z tej instytucji ważnego i odpowiedzialnego partnera w dyskusji o dalszych losach tej przestrzeni
i jej dziedzictwa.
Propozycje programowe Europejskiego Centrum Solidarności pozwalają na docieranie i łączenie w swoich działaniach różnych grup
odbiorców. To świadkowie i uczestnicy wydarzeń z lat siedemdziesiątych, których działalność i odwaga zasługują na utrwalenie i upublicznienie, a także młodzież i dzieci, które poprzez nowoczesne
i interaktywne metody edukacji mogą nie tylko zdobyć wiedzę, ale
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kształtować w sobie otwartą, odpowiedzialną i wrażliwą społecznie
postawę. W ten sposób „solidarność” zarówno przez to wielkie „S”,
jak i małe, ma szanse być wartością istotną dla współczesnych
i przyszłych pokoleń.
ECS to miejsce, które w swojej misji edukacyjnej nie chce ograniczać się tylko do docierania do odbiorców polskich. Odwołanie do
wartości ogólnoeuropejskich w nazwie tej instytucji to nie tylko zobowiązanie, ale i szansa. Młodzi Europejczycy mogą dowiedzieć się,
że współczesny kształt naszego kontynentu to zasługa zarówno polskiej „Solidarności”, jak i upadku muru berlińskiego, a także czeskiej Aksamitnej Rewolucji oraz innych ruchów obywatelskich w Europie Środkowej i Wschodniej. Poprzez kontekst historyczny mogą
również głębiej zrozumieć współczesne zmiany polityczne i niepokoje społeczne: Arabską Wiosnę, ruchy niepodległościowe w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, skomplikowaną sytuację we Wschodniej Ukrainie czy konflikt izraelsko-palestyński, a także niepokoje społeczne
w Turcji czy Brazylii. ECS podejmuje się wyjątkowego zadania – rozpowszechniania idei solidarności i przypominania zarówno starszemu, jak i młodszemu pokoleniu, że jest to wartość, która, pielęgnowana, może mieć wpływ na jakość naszej relacji z drugim człowiekiem, niezależnie od tego, czy jest naszym najbliższym sąsiadem,
czy też mieszka na innym kontynencie.

ZDJĘCIA: PIOTR STROJNOWSKI, MARIUSZ GRABARSKI

IDA BOCIAN
– aktorka, reżyserka, scenarzystka,
absolwentka warszawskiej Akademii Teatralnej
i Mastere Specialisé Europeén en Management
des Entreprises Culturelles w Dijon.
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„Zadrży ziemia”
RAP dich frei! - WyRAPuj sobie wolność! - pod takim tytułem odbył
się w tym roku w Gdańsku projekt zorganizowany przez dwie wolontariuszki PNWM. Siedmioro młodych Polaków i Niemców zgłębiało tematykę wolności, szukając odpowiedzi na pytanie „Co wolność oznacza dla mnie?“. W efekcie powstała polsko-niemiecka
piosenka, w której młodzież zawarła swoje wrażenia.
Samochód zapakowany i… ruszamy! Kilka miesięcy temu, gdy planowałyśmy projekt, nie sądziłyśmy, że ten dzień tak szybko nadejdzie. Już samo przygotowanie pełne było niespodziewanych trudności, które wspólnymi siłami udało się pokonać. Brak trenera przez
długi czas? Ostatecznie zgłosiło się nawet kilku chętnych. Zbyt mała
liczba zgłoszeń? Zmniejszamy liczbę uczestników. Brak pośredników
językowych? Jedna z nas będzie tłumaczyć z pomocą naszego trenera. Miejmy nadzieję, że pula problemów już się wyczerpała i teraz cały
projekt będzie szedł jak z płatka. Oby tylko wszyscy dojechali!

ZDJĘCIA: ARCHIWUM PNWM

Zapach truskawek
Mimo wczorajszego wieczoru integracyjnego każdy jeszcze trochę
z dystansem patrzy na resztę uczestników, ale atmosfera powoli się
rozkręca. Pierwszy dzień upływa pod znakiem wolności w osobistym
kontekście. Z pozoru proste zadanie – wypisać pięć najważniejszych
w życiu kwestii, a następnie uporządkować je, zaczynając od tej,
w której każdy czuje się naprawdę wolny – okazuje się nastręczać
wielu problemów. Potem pierwsze warsztaty rapu. Trenerka zachęca
do burzy mózgów na temat „Wolność to…”. Kto by pomyślał, że wolność może kojarzyć się z niemiecką autostradą, wyborem pomiędzy
colą a pepsi, zapachem truskawek czy słońcem?
Dzisiaj wolność jest oczywista w Europie. Każdy może podróżować, dokąd chce i kiedy chce. Może słuchać dowolnej muzyki, czytać różne czasopisma. Spotkania ze świadkami historii, jak to z Martinem Ahrendsem, przybliżają nam jednak inną perspektywę. Z zafascynowaniem słuchamy jego opowieści z dzieciństwa, kiedy jako
chłopiec wychowywany w NRD koniecznie chciał nawiązać kontakt
ze swoim bratem będącym po drugiej stronie pasa granicznego i dostał napadu szału, bo funkcjonariusze Policji Ludowej (Volkspolizei)
go powstrzymali.

Zrozumieć strajk
Co powoduje człowiekiem, który, czując się zniewolony, angażuje się
w organizację strajków i ryzykuje więzieniem, mimo że z żoną spodziewają się dziecka? Na to pytanie odpowiada Andrzej Osipów, który w latach 80. działał w „Solidarności”. W jego przypadku było to
oczywiste działanie: „Moi pradziadkowie i dziadkowie walczyli

w swoich czasach o wolność. Wiedziałem, że też muszę tak postąpić”. Przyniesione zdjęcia i pamiątki dużo mówią o determinacji jego
i kolegów z zakładów.

Freiheit ist zu leben – nadaje życiu smak!
Przedostatni dzień, godzina 9 rano w studiu nagrań: oddychać przeponą, pamiętać o dykcji, trzymać się rytmu… Zaraz, zaraz! Gdzie
mój tekst? Lampka oznaczająca nagrywanie zaczyna migać. Mikrofon gotowy.
Jako pierwsza do mikrofonu podchodzi Lara. Zakłada na głowę
ciężkie słuchawki. W tle rozbrzmiewa takt. Lara rozpoczyna: „Ach,
muszę stąd uciec, nie mogę tu już dłużej być. Rozwala mnie, że
wszyscy tu tak cierpią.“ Swoimi wersami chce przywołać atmosferę
roku 1989 w Polsce i Niemczech. Uczucie zniewolenia i ucisku, którego doświadczyło wielu ludzi oraz chęć uczynienia czegoś przeciw
niemu. „Ale teraz złączymy swoje siły i walczymy o swoje życie. Jeśli
wszyscy razem zaczniemy się ruszać, zadrży ziemia“ – kończy swoją zwrotkę Lara. Po próbnym odsłuchu ściąga słuchawki i przekazuje je Marcinowi. Muzyka zaczyna się od nowa. Niskim głosem Marcin
nawiązuje do słów Lary: „Więc wstań, podziel się swoim zdaniem“
– śpiewa, wskazując, że angażowanie się na rzecz wolności wymaga
także wysiłku i cierpliwości. „Nie będzie to proste, jak robienie z siebie błazna. Wytrwałość to cecha niezmiernie ważna…“ – dodaje.
Ale pojawiają się także inne obrazy, na przykład wtedy, kiedy do
mikrofonu podchodzi Klaudia: „Poczuj wiatr we włosach, wspomnienia sekret.“ Śpiewa, przywołując lato z dzieciństwa i opisując bardzo osobiste momenty, gdy odczuwała wolność. Także Manu rapuje
o własnej „fantastycznej chwili“: „Stoję na najwyższym klifie, widzę
świat przede mną.“ Pozwala opaść napięciu, ale też kartce z tekstem, śpiewając, jak z „zamkniętymi oczami, wzniesionymi rękoma“
poczuł wolność.
Każdy z siedmiorga uczestników projektu walczył w ostatnich
dniach z własnymi myślami i uczuciami, zmagał się w poszukiwaniu słów i rymów, aby stworzyć swoją osobistą strofę o wolności.
W efekcie powstała polsko-niemiecka piosenka, która daje siedem
całkiem różnych odpowiedzi na pytanie: „Co oznacza dla mnie wolność?“.
HELENA BERNHARDT,
ALEKSANDRA PAWŁOWSKA
– od września 2013 do sierpnia
2014 roku pracowały jako wolontariuszki w biurach PNWM
w Warszawie i Poczdamie.
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„Wolność jest jak powietrze”
Wywiad z dawnymi opozycjonistami Bogdanem Borusewiczem i Markusem Meckelem
Czym jest dla Pana wolność? Które jej aspekty są dla Pana najważniejsze, a gdzie widzi Pan dla niej zagrożenia?
Borusewicz: Są różne definicje wolności. Pamiętam bardzo dobrze te marksistowską: wolność to jest uświadomiona konieczność. Ale wydaje mi się, że uświadomiona konieczność to nie
jest wolność. Konieczność jest zawsze koniecznością. Ja definiuję wolność w stosunku do tego, co mieliśmy w swojej historii
i co ja mam w swoim życiorysie. I to jest opozycja do tego, co
było. W związku z tym próby uregulowania tej wolności dla wielu
osób w Polsce, na Wschodzie, napotykają na problemy, dlatego,
że natychmiast nam się włącza czerwone światło: o, to już było.
Wolność to jest możliwość swobodnego działania, swobodnego myślenia, a także przekazywania skutków tego myślenia
innym. Dla mnie jako polityka jest istotne, że zabezpieczeniem
wolności jest demokracja i przestrzeganie praw człowieka. Granicą wolności jest wolność innego. Wolność jest oczywiście jedną z podstawowych wartości w życiu osobistym każdego z nas,
a także w życiu społecznym.
A jakie są ciemne strony wolności?
Każdy z nas ma wolność, także w sensie negatywnym. Możemy być agresywni w stosunku do innych: możemy niszczyć słowem czy działaniem. Możemy naruszać podmiotowość innego
człowieka. Ale to granice, których nie powinno się przekraczać.
Do tego, żeby społeczeństwo mogło być wolne, musi funkcjonować mechanizm demokratyczny. Nie ma innego pomysłu na zabezpieczenie wolności na poziomie politycznym i społecznym.
My w Polsce jesteśmy bardzo uczuleni na kwestię wolności. Nawet, jeśli dyskutujemy o konieczności ograniczenia wolności np.
mediów, wypowiadania się, prasy, to opinia publiczna jest bardzo
wyczulona. To jest akurat pewna negatywna strona tego naszego
doświadczenia braku wolności.
Przecież w Niemczech nie jest inaczej.
Meckel: Dla mnie wolność zawsze była
powiązana z wolą samostanowienia.
Rozumiem to tak: moje czyny wypływają z moich własnych decyzji i sam ponoszę odpowiedzialność za warunki,
w których żyję. Wolność obejmuje prawo do uczestnictwa w kształtowaniu.
Wolność oznacza wolę, lecz także możliwość przejmowania odpowiedzialności za otaczające nas warunki. Łączy nas wspólne doświadczenie z czasów komunistycznych, kiedy tego właśnie odmawiano jednostce. Ta przed chwilą wspomniana konieczność pochodząca z marksistowskiej definicji była właśnie definiowana przez innych, a pojedynczy obywatel miał za nią tylko podążać. Typowe dla tej idei były tematy wypracowań w NRD. Zaczynały się one często słowami: „Udowodnij, że …“ i dalej podawano tezę. I w ogóle nie chodziło o to, żeby
samemu wymyślić coś nowego czy coś ukształtować i być innowacyjnym, lecz o to, by się poruszać po pewnych, wyznaczonych
ścieżkach. Ale społeczeństwu potrzeba innowacji, a te biorą się

nie z przepisów, lecz z idei, z dyskursu prowadzonego przez wolnych ludzi.
Zagrożenia związane z wolnością mają dwojaki charakter.
Z jednej strony ktoś inny może próbować okroić tę wolność, tzn.
że niebezpieczeństwo nadchodzi z zewnątrz. Ale istnieje też niebezpieczeństwo od wewnątrz, a mianowicie wówczas, gdy ktoś
nie czuje potrzeby tego samostanowienia lub gdy nie czuje się
w stanie jej spełniać. Dlatego też po roku 1989/90 w naszych
społeczeństwach wypływał wielokrotnie problem, ponieważ tak
długo wpajany „homo sowjeticus“ zawładnął sposobem myślenia i działania ludzi. „Homo sowjeticus“ oczekuje podejmowania
decyzji przez innych. Nie wykazuje inicjatywy, gdyż takie postępowanie było w czasach komunistycznych niebezpieczne.
Samodzielne podejmowane inicjatyw jest koniecznością,
a często brakuje tego do dzisiaj postkomunistycznym społeczeństwom okresu transformacji, ponieważ przez dziesięciolecia ludzi tych kształtował komunizm.
Borusewicz: Dla mnie wolność jest w dużej mierze sprawą indywidualną, wypływa z wewnątrz nas, a nie z zewnątrz. Każdy,
kto chce być wolny, musi pilnować tej wolności, musi ją „uprawiać”. Oczywiście, na to, czy społeczeństwa się czują wolne, czy
funkcjonują w formie państwa i ono zapewnia im wolność – na
to wpływ ma pewna tradycja narodowa. O Polakach się mówi,
że są maksymalnymi indywidualistami. To jest w pewnej części
prawda i to nam ułatwiało i ułatwia pilnowanie tej wartości. Wolność jest jak powietrze. Ci, którzy ją mają, oddychają nią i trudno jest im to zdefiniować, trudno jest im się nad tym zastanowić,
bo ją mają. Wtedy dopiero zdają sobie sprawę, czym jest wolność, kiedy zaczyna jej brakować. I wtedy najdobitniej czujemy,
czym jest wolność i chcemy jej bronić. Bo oczywiście jako wolni ludzie, tworzący wolne społeczeństwo, musimy bronić i pilnować tej wolności.
Przejdę na chwilę na poziom aktualności. Rosja. Obserwowałem, jak w ostatnich 15 latach przestrzeń wolności, która otworzyła się po Gorbaczowie i za czasów
Jelcyna, kurczyła się. Najpierw w sprawach wypowiadania się i politycznego działania – była kierowana w jeden
nurt, a inne nurty były obcinane, ograniczane, aż w końcu dotknęło to środków masowego przekazu, które w tej
chwili mówią jednym głosem. Jest to
skrajna propaganda. Pozbawiono ludzi możliwości wyboru, nie
ma tego zróżnicowania, które jest gdzie indziej w krajach demokratycznych. I tak zorganizowane społeczeństwo staje się narzędziem politycznym. Tworzy się sytuacja bardzo niebezpieczna.
Widzę powrót w Rosji tej marksistowskiej definicji wolności. Nie
w deklaracjach, ale w realiach.
Meckel: Wolność obejmuje między innymi swobodny dostęp do
informacji. W odniesieniu do życia społecznego oznacza to wolność mediów. A ponieważ na tym świecie nie żyjemy w izolacji, obejmuje ona również wolność wymiany oraz możliwość
swobodnego komunikowania, a więc także wolność zgroma-

Dla mnie wolność
zawsze była powiązana
z wolą samostanowienia
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dzeń i swobodę wypowiedzi. I jeśli te swobody odmienimy przez
wszystkie przypadki, to dojdziemy do tego, co od epoki oświecenia uznawane jest za katalog praw człowieka i praw obywatela.
Te prawa są uniwersalne, nawet jeśli ktoś twierdzi inaczej
(jakoby były uwarunkowane kulturowo). Także, naturalnie, na
Dalekim i Bliskim Wschodzie. W Rosji są teraz znowu ograniczane, choć Rosja je ratyfikowała. Jednocześnie w społeczeństwie rosyjskim dostrzec możemy pewną wewnętrzną sprzeczność. Istnieje spora grupa ludzi, którzy domagają się przyznania
im określonych praw i z praw tych chcą korzystać. W związku
z tym odczuwają potężną presję, ponieważ przy absurdalnym
rosyjskim ustawodawstwie sami muszą się na dodatek definiować jako zagraniczni agenci, jeśli otrzymują środki finansowe
z zagranicy.
Ale istnieje jeszcze inna, całkiem duża, część społeczeństwa,
mocno owładnięta jeszcze opisanym wcześniej „homo sowjeticus“. Mentalność ludzi mających nadzieję na to, że na ich czele
stanie wielki przywódca i że podaruje im łaskę jako takiego dobrobytu. Do tego dochodzi postimperialna trauma utraty, już tak
do końca, pozycji światowej potęgi. I zamiast zastanowić się, jak
przez reformy i zmiany we własnym kraju można by ruszyć
z miejsca, i zamiast zdobyć międzynarodowe uznanie, marzą
tam o dawnej roli światowej potęgi, jak za czasów ZRRR, i próbują zdobyć ją w ten uwsteczniony sposób.
Chciałbym jednak odnieść się do jeszcze jednego aspektu,
który uważam za interesujący. Marek Prawda, piastujący obecnie stanowisko polskiego ambasadora przy UE w Brukseli, powiedział kiedyś: „My Polacy byliśmy w 1989 roku gotowi zaryzykować wszystko, chcieliśmy – do czego przywykliśmy – również za tę wolność umierać. Do czego nie byliśmy przygotowani,
to rewolucja kompromisu, rewolucja Okrągłego Stołu, nagła konieczność znalezienia porozumienia z drugą stroną.“ Ale właśnie
dzięki tej nowej kategorii, dzięki obradom Okrągłego Stołu, Polska wpłynęła na bieg historii. To on stał się symbolem wynegocjowanej, pokojowej rewolucji. Miało to wówczas dla nas wszyst-
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kich w Europie Środkowej ogromne znaczenie. Myśmy sobie, że
tak powiem, ten mebel także w NRD wypożyczyli, mając te same
zamiary. Chcieliśmy wywołać pokojowe przemiany i tym samym
zbudować nowe fundamenty duchowe.
Do dzisiaj decydujące znaczenie ma takie poszukiwanie
kompromisu, które nie unicestwia oponentów. Kompromis
nie oznacza odstępstwa od prawdy, lecz postawienie możliwego w danym momencie kroku we właściwym kierunku. Ale jak
tylko ten krok stawiany jest w kierunku niewłaściwym, to konieczna jest umiejętność powiedzenia „Nie!” i to z całą dobitnością.
Borusewicz: Ambasador miał rację: jeszcze w latach 70. Ale
już po latach 70. nie. Ta droga zmian, począwszy od wielkiego
strajku tutaj w ‘80 roku, to była świadoma droga strajku, starcia i zwarcia, ale jednocześnie droga, która zakładała kompromis. Na tej drodze nigdy nie przekraczaliśmy pewnej linii, która mogłaby spowodować, że druga strona poczuła się fizycznie zagrożona. Ja zawsze mówiłem: „Nienawidzimy tej władzy,
ale nie można tej władzy wciskać w ścianę. Trzeba zawsze jej
pozwolić na możliwości ruchu. I trzeba rozmawiać. I po takim
okresie zwarcia muszą być rozmowy, musi być kontakt i próba kompromisu.” Jeden z moich kolegów dopisał do postulatów (sierpniowych – przyp. red.): „Wolne wybory”. Ja to skreśliłem, bo co to znaczyło? To było żądanie: oddajcie nam władzę,
teraz i natychmiast.
Czy to, jak rozwijała się i rosła w siłę Solidarność, i wszystkie wydarzenia na przestrzeni prawie dziesięciolecia dawały świadomość, że za wami może pójść cała Europa Środkowo-Wschodnia?
Borusewicz: Solidarność była takim ruchem, który działał pod
płaszczykiem związków zawodowych. To było bardzo trudne,
wydawało się niemożliwe – stworzenie takiego niezależnego
ruchu w komunizmie, ale następna niemożliwość to było przerzucenie tego na komunistyczne kraje sąsiednie. Zdawałem →
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sobie sprawę, że bez tego ten ruch zostanie zniszczony
i w związku z tym staraliśmy się o jakiekolwiek kontakty, pilnowaliśmy tego. Nie tyle z zachodem, ale z tymi krajami, które były razem z nami w obozie. Jak wyciągaliśmy pieniądze ze
skarbonki, to tam oczywiście były złotówki, ale najbardziej cieszyło nas nie parę funtów czy dolarów, ale wschodnioniemieckie marki. Rubli nie widziałem. Niestety, stan wojenny i uderzenie w Solidarność, przegranie tego pierwszego okresu było
związane z tym, że nie udało nam się przerzucić tej rewolucji
poza Polskę. Zostaliśmy izolowani, kompletnie, bo społeczeństwa krajów sąsiednich wierzyły w to, co pisała propaganda.
Dlaczego zwyciężyliśmy 9 lat później? Dlatego, że to, co się
działo w Polsce, przerzucone zostało do innych krajów: NRD,
Czechosłowacja, Węgry, nawet Rumunia. No i Związek Radziecki: głasnost i tak dalej – zmiany tam, robione od góry, podczas
gdy w tych innych państwach były robione od dołu. W ‘89 roku
mogliśmy wspólnie zwyciężyć dlatego, że nie udało się nikogo
już izolować.

też oczywiście znak, że liczba zaangażowanych w ruch opozycyjny była ograniczona.
Ważne były także kontakty z opozycją w innych krajach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej. Takowe istniały, włącznie ze wspólnymi deklaracjami. Lecz regularna wymiana czy
rozwój wspólnych strategii nie wchodziły w rachubę.
Mnie samemu nie wolno było wyjechać do Polski, ale pojechałem na Węgry. W 1984 roku byłem w Budapeszcie i odwiedziłem tam dużą część ówczesnej, bardzo zróżnicowanej opozycji.
Przekazywano mnie sobie z rąk do rąk. Z niektórymi z tych ludzi
przyjaźnię się do dzisiaj.
Czy były bezpośrednie kontakty z Niemcami?
Borusewicz: Ta działalność miała (w obu krajach – przyp. red.)
różny charakter. Niewątpliwie rola kościoła protestanckiego
w Niemczech była większa niż katolickiego w Polsce, choć
w Polsce jest taka tendencja, by wymieniać po pierwsze kościół
katolicki, a potem „jakąś tam” opozycję. To nie było tak. W NRD organizowano
się wokół parafii protestanckich. Jeżeli
był pastor, który to robił, to to było bardzo
skuteczne i jednocześnie bardzo trudne
do zwalczenia. Jak popatrzymy na starą
opozycję NRD-owską, to tam jest znaczna obecność pastorów, większa niż proporcjonalnie w społeczeństwie. To pokazuje rolę kościoła protestanckiego i, co podkreślam, u nas inaczej to się organizowało.
Byliśmy bardzo ostrożni w kontaktach z Niemcami, dlatego,
że jedynym elementem ideologii tego reżimu była akcentowana
przez Polaków antyniemieckość. Nasze społeczeństwo było antyniemieckie, stąd nasza pewna ostrożność. Oprócz tego łatwiejsze językowo było spotkanie z Czechami, Słowakami niż z Niemcami z NRD. Ale czerpaliśmy także z doświadczenia NRD-owskiego. Wpisałem do postulatów żądanie mszy w radio, bo wiedziałem, że w NRD jest taka msza, w związku z czym wiedziałem, że to jest możliwe. Nie było żadnego postulatu zakładowego na ten temat. Oczywiście to było po to, by zneutralizować negatywne reakcje kościoła katolickiego na strajk, bo one były różne. Postulat ten został spełniony. Po Sierpniu ‘80 raz w tygodniu
była msza w Polskim Radiu i jest tak do dziś.
W latach 70. NRD było przez nas traktowane jako teren tranzytu: książek, drukarni… Przerzucaliśmy to przez Berlin Zachodni, potem przez NRD. To był teren bardzo niebezpieczny, bardzo
represyjny: te pociągi wjeżdżające w druty kolczaste, psy i tak
dalej – była taka świadomość. W ’80–’81 nie było możliwości nawiązywania kontaktów, bo nikt z nas nie miał możliwości przekroczenia granicy. W ‘88–‘89 rewolucja rozlewała się już w sposób naturalny. Bardzo dokładnie obserwowałem to, co się dzieje
w NRD. Czytałem „Neues Deutschland”, analizowałem informacje z Polski – na której stronie są: były przeważnie na trzeciej-czwartej stronie. W pewnym momencie znalazły się na drugiej
– to widać było, że biuro polityczne przywiązuje już do tego dość
dużą wagę. I w ’88 roku, w czerwcu, zdecydowałem się pomóc
rewolucji w NRD. Dokonałem wyboru tekstów w prasie rosyjskiej
na temat pierestrojki i głasnosti, dałem je do przetłumaczenia
na język niemiecki i wydrukowałem w ilości 1000 egzemplarzy.
W ’88 roku było bardzo dużo turystów z NRD i kolportaż (przebiegał – uzup. red.) wśród nich, przeważnie za wycieraczki trabanta.
Zrobiłem to, wiedząc, że stawiam władze niemieckie w bardzo

Nasze społeczeństwo
było antyniemieckie, stąd
pewna nasza ostrożność

Na ile ówczesne wydarzenia w Polsce, negocjacje przy Okrągłym Stole i pierwsze wolne wybory do parlamentu uskrzydlały opozycję
w NRD?
Meckel: Powstanie i uznanie Solidarności było wydarzeniem absolutnie szczególnym. Dla nas
jako opozycji, która składała się z pojedynczych małych – przeważnie kościelnych – grup, i nawet sama nie określała się mianem opozycji, stanowiło to ogromną zachętę. Pokazało nam, że
możliwym stało się coś nieomalże niemożliwego, gdyż uznanie
niezależnego związku zawodowego było w komunizmie czymś
sprzecznym z istniejącym systemem. Podobnie jak w budynku
z betonu, w którym coś się już nie mieści, pojawiają się pęknięcia i budynek ów zaczyna się kruszyć. Takie kruszenie się komunizmu zapoczątkowała Solidarność.
A gdy dowiedzieliśmy się wtedy za pośrednictwem zachodnich serwisów informacyjnych (media wschodnioniemieckie
nie informowały o tych wydarzeniach), że związek skupił miliony członków, to pomyślałem: „Niemcom to się nie uda! (Jak na
to, mamy zbyt poddańczy charakter)”. Jednak pomyliłem się.
Jesienią 1989 roku odniosła sukces pierwsza niemiecka rewolucja. Wprawdzie nie pociągnęła za sobą milionów, ale mimo
wszystko setki tysięcy. Tak wielu, że władza nie mogła sobie już
z tym ruchem poradzić. Udało nam się przebić w kierunku demokracji i otworzyć drzwi do zjednoczenia.
W działania opozycji włączyło się wielu zaangażowanych
chrześcijan, którzy jednak od samego początku byli otwarci na
inne środowiska. Brakowało nam jednak powiązań z robotnikami, co udało się Solidarności.
Już od połowy lat osiemdziesiątych byliśmy w NRD coraz lepiej ze sobą powiązani różnymi formami współpracy. Właściwie
wszyscy ludzie aktywni w opozycji mieli swoje kontakty na terytorium całej NRD. Jeśli coś działo się w Rostoku, Lipsku lub
Dreźnie, to miałem odpowiedni numer telefonu i dzwoniłem.
Nigdy się nie pomyliłem. Takie kontakty opierały się na wzajemnym zaufaniu. Poznając kogoś nowego, trzeba było zadecydować, czy taki kontakt przekazywało się dalej czy też nie. Jeśli jednak ktoś takich wejść nie posiadał, to trudne było dla niego wejście w kręgi opozycji z zewnątrz. Z drugiej strony był to
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trudnej sytuacji, bo muszą konfiskować teksty z prasy radzieckiej. Na pewno do świadomości władzy dotarły, bo okazało się, że
ten, który tłumaczył, był agentem Stasi (śmiech), ale on otrzymał
tylko 30 sztuk do kolportażu, natomiast 900 było kolportowanych
przez innych… Bardzo dobrze przetłumaczył (śmiech).
Meckel: O tyle był pożyteczny.
Borusewicz: Tak, był przydatny, ja chciałem, by był przydatny…
Rok później, w 1989 roku, turystów z NRD już nie było.
Meckel: SED (Socjalistyczna Partia Jedności Niemiec – przyp.
red.) zareagowała bardzo ostro już na początku lat osiemdziesiątych i zamknęła granicę z Polską, więc podróże z NRD do
Polski mogły odbywać się tylko po spełnieniu specjalnych warunków. I tak, przykładowo, jeden z moich przyjaciół wracał jesienią 1980 roku z Gdańska. Wiózł z sobą materiały Solidarności, które mu odebrano. Następnie trafił na rok do więzienia.
Już wówczas podejmowano wysiłki zmierzające do odizolowania
NRD, tak by jej obywatele nie połknęli bakcyla Solidarności.
Kolejny istotny element: głasnost i pierestrojka Gorbaczowa.
We wcześniejszych dziesięcioleciach każdy ruch wolnościowy
tłumiony był od razu czołgami. W 1953 roku w NRD, 1956 roku
w Poznaniu i na Węgrzech, w 1968 roku w Pradze. Jasne było, że
jeśli w Moskwie nic się nie zmieni, to nie będzie szans na zmianę
systemu. Dojście Gorbaczowa do władzy napełniło nas ogromną nadzieją, ponieważ nagle w samej Moskwie coś zaczęło się
przeobrażać. To miało wielkie znaczenie. Wielu obywateli NRD
czekało wówczas na pojawienie się takiego małego Gorbaczowa w NRD...
Zaczęliśmy mieć nadzieję, że teraz rzeczywiście będzie można wprowadzić zmiany i że czołgi nie wjadą do naszego kraju.
Razem z Martinem Gutzeitem, z którym później tworzyłem Partię Socjaldemokratyczną w NRD, już od 1987 roku rozważaliśmy
konieczność stworzenia nowych, pozakościelnych, struktur.
W roku ´88 chcieliśmy powołać stowarzyszenie pod nazwą „Partycypacja obywatelska“, o jasnych zasadach członkostwa, wybranych strukturach, jasnym programie. Aktywność różnych
grup w kościołach była, jak na prawdziwą działalność opozycyjną, zbyt niestabilna. Ostatecznie na początku roku ´89 (na krótko przed rozpoczęciem obrad Okrągłego Stołu w Polsce, o przygotowaniach do których naturalnie nic nie wiedzieliśmy) podjęliśmy we dwójkę decyzję o utworzeniu Partii Socjaldemokratycznej w NRD. A ponieważ SED nazwała się „partią jedności“, która powstała w drodze przymusowego zjednoczenia komunistów
i socjaldemokratów, to wraz z utworzeniem Partii Socjaldemokratycznej wycofaliśmy niejako jedną z rąk z odznaki partyjnej
SED (obrazującej uścisk dwóch dłoni – przyp. red.) i jasno pokazaliśmy, że cała ideologia, która była charakterystyczna dla NRD,
jest jednym wielkim kłamstwem.
Kiedy jakiś czas później Polacy prowadzili negocjacje przy
Okrągłym Stole, czuliśmy się w pełni utwierdzeni w naszych
działaniach i powiedzieliśmy sobie: „Tam coś się ruszyło“ – także gdzie indziej.
Borusewicz: Gorbaczow był niezmiernie ważny. W Polsce
w ’80–’81 roku byliśmy izolowani kompletnie od innych społeczeństw komunistycznych, ale byliśmy bardzo silni. 10 milionów.
W ’88–’89 przestaliśmy być izolowani, ale byliśmy znacznie bardziej słabi, tu w Polsce. Pozbieraliśmy około półtora miliona.
Meckel: Jak na nasze warunki ciągle jeszcze dużo.
Borusewicz: Półtora miliona, ale społeczeństwo było zmęczone.
To była walka masowa. 5% działało z tych 10 milionów w stanie

LUDZIE

wojennym, 500 tysięcy – to wielkie liczby, ale byliśmy zmęczeni.
I oczywiście pojawienie się Gorbaczowa tworzyło nową sytuację.
Ja bardzo dokładnie śledziłem to, co się dzieje na Wschodzie,
stąd mogłem potem zrobić te wypisy z prasy radzieckiej, przetłumaczone na język niemiecki dla NRD-owców. Ale oprócz głasnosti bardzo istotna była decyzja wycofania wojsk z Afganistanu. To było dla mnie jasne, że jeżeli Gorbaczow wycofuje wojska,
to w ciągu następnego roku czy dwóch lat nie wejdzie gdzie indziej, w związku z tym nie ma co się bać interwencji.
Przegrana w Afganistanie i decyzja wycofania wojsk oczywiście miały wpływ także na nas, na decyzje strony opozycyjnej,
a także Jaruzelskiego, że trzeba siąść do rozmów. Bo groźba interwencji radzieckiej była jednym z najistotniejszych narzędzi
polityki reżimu, i to u nas, na Węgrzech, u was…
Meckel: Ja też tak to oceniam. Cytowaliśmy wówczas slogan,
którym wcześniej zawsze posługiwała się SED: „Ucząc się od
Związku Radzieckiego, uczymy się zwyciężać”. Oficjalnie od
roku ´85 już go nie przytaczano. A my w kontekście Gorbaczowa
do tego hasła powróciliśmy.
Co chcieliby Panowie przekazać dzisiejszej młodzieży, która
często twierdzi, że to wszystko i tak nie ma sensu? Jakie przesłanie wynika z przeszłości i Panów zaangażowania?
Meckel: Chciałbym sformułować dwa szczególne przesłania.
Pierwsze przesłanie skierowane jest do wewnątrz. To zachęta do rozpoczęcia aktywności, ponieważ można zmienić rzeczy,
o których zawsze sądzono, że ich się zmienić nie da. Nikt się nie
spodziewał, że to wszystko będzie możliwe. My zaczęliśmy działać i osiągnęliśmy dużo więcej, niż sami zakładaliśmy. To bardzo
istotne doświadczenie, doświadczenie wolności.
Po drugie, jako państwa musimy w naszej polityce zagranicznej raz jeszcze odrobić lekcję z solidarności. Dla nas samych
wówczas solidarność nadchodząca z zewnątrz była czymś bardzo ważnym. Z zasadniczych powodów jest ważne, by w polityce
zagranicznej bardziej stawiać na społeczeństwo obywatelskie
i rozwijać metody, które to demokratyczne społeczeństwo obywatelskie będą wzmacniać. Dotyczy to także Rosji i Ukrainy.
Musimy oczywiście prowadzić dialog z przywódcami państw
i rządami i realizować przy tym naszą, miejmy nadzieję, mądrą
politykę. Ale nie wolno nam zapomnieć o tym, że i w tych krajach żyją ludzie podzielający nasze wartości i że muszą móc na
nas liczyć.
Borusewicz: Przesłanie? To trudne. Ja bym powiedział, żeby
pilnowali własnej wolności. By byli niepokorni w stosunku do
nauczycieli, a do tego, co mogą przeczytać – krytyczni. Młody
człowiek musi się dystansować od nas, od naszego pokolenia.
Ale też prośba, żeby uważali na tych, którzy chcą świat wyjaśnić
w trzech zdaniach, w sposób prosty. To trafia do młodych, ale to
są naprawdę niebezpieczne ideologie, które tłumaczą skomplikowaność świata trzema zdaniami.
Meckel: Każdemu młodemu człowiekowi możemy dzisiaj tylko powiedzieć: „Korzystajcie z danej Wam szansy przekraczania
granic oraz poznawania Europy i świata poprzez pryzmat waszych własnych doświadczeń!“. Tylko wówczas, gdy każdy z nas
przestanie tkwić w swoich własnych małych ograniczeniach,
będziemy zdolni budować wspólną przyszłość.
Wywiad przeprowadziły ALEKSANDRA MILEWSKA-CZACHUR
i ANKE PAPENBROCK.
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Dlaczego w Krzyżowej zjednoczenie
Europy jest namacalne?

„Trzecia w ciągu trzech dni telefoniczna rozmowa premiera Mazowieckiego z kanclerzem Kohlem i rozmowy ich pełnomocników – Mieczysława Pszona i Horsta Teltschika – przyniosły w piątek rozwiązanie. Kanclerz nie weźmie udziału w mszy po niemiecku na Górze św. Anny, lecz
w mniej spektakularnej polsko-niemieckiej mszy w Krzyżowej na Dolnym Śląsku, wspólnie z premierem Mazowieckim” – donosiła 6 listopada 1989 roku Gazeta Wyborcza. 9 listopada upadł mur berliński, 12 listopada odbyła się Msza Pojednania w Krzyżowej, miejscu, gdzie w czasie II wojny światowej dyskutowali o losach powojennej Europy członkowie Kręgu z Krzyżowej, przedstawiciele niemieckiej opozycji antyhitlerowskiej z właścicielem tutejszego majątku Helmutem Jamesem von
Moltke na czele.
Dwadzieścia pięć lat później w Krzyżowej, w której chwilę po Mszy
Pojednania postała Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego z Międzynarodowym Domem Spotkań Młodzieży, zostanie
otwarta plenerowa wystawa pod tytułem „Odwaga i pojednanie”, poświęcona trudnej drodze odważnych Polaków i Niemców do spektakularnej mszy.
Msza Pojednania była spektakularna, ponieważ Tadeusz Mazowiecki, pierwszy niekomunistyczny premier Polski oraz Helmut Kohl, kanc-

Wizualizacja wystawy „Odwaga i pojednanie”. Jej forma odzwierciedla długą drogę Polaków i Niemców od początkowo krętych, ciemnych korytarzy do, zawartej
w symbolicznym kręgu, jasnej przestrzeni dialogu i wspólnoty europejskiej.
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lerz wchodzących na drogę zjednoczenia Niemiec, przekazali sobie
podczas niej słynny znak pokoju. Znamiennie wpisał się on w dynamikę
i specyfikę politycznego przełomu 1989 roku: stał się symbolicznym początkiem nowego rozdziału w stosunkach polsko-niemieckich, a także
podstawą nowego ładu w jednoczącej się Europie. A o Europę właśnie
chodziło premierowi Mazowieckiemu, kiedy zapraszał kanclerza Kohla
do Krzyżowej. Polska chciała w ten sposób pokazać, z jakimi Niemcami pragnie pojednania oraz w jakiej Europie widzi siebie i Niemcy. Chodziło o Europę opartą na silnych chrześcijańskich fundamentach, Europę demokratyczną i wolną, taką, o jakiej marzyli również członkowie
Kręgu z Krzyżowej.
Dlatego też polsko-niemieckie pojednanie, jego rola w integrującej
się Europie oraz rola obywatela, który nie godzi się na myślenie utartymi schematami, będzie mottem stałej ekspozycji w Krzyżowej, skierowanej w głównej mierze do młodych ludzi, których blisko 10 tysięcy spotyka się co roku w tym miejscu. Msza Pojednania to wynik zwycięstwa i siły społeczeństwa obywatelskiego, pojedynczych odważnych
ludzi z Polski i Niemiec, takich jak Tadeusz Mazowiecki, Marion Gräfin
Dönhoff, Günther Särchen czy Władysław Bartoszewski. Osoby te swą
postawą i działaniem przełamywały granice mentalne i polityczne
w społeczeństwach Polski i Niemiec. Nie zapominały przy tym, że warunkiem pojednania jest rzetelny dialog o przeszłości i wspólne szukanie lepszej przyszłości.
Polske i niemieckie doświadczenia XX wieku łączą i krzyżują się
w Krzyżowej, w miejscu – również dzięki wystawie – gdzie słowa: pokój,
demokracja, pojednanie i Europa stają się, 25 lat po spektakularnym
wydarzeniu, odczuwalne i namacalne dla wielu pokoleń Europejczyków.

ZDJĘCIA: ŁUKASZ NOWAKOWSKI, WIZUALIZACJA: SOWA-SZENK, WROCŁAW

WALDEMAR CZACHUR
– niemcoznawca, językoznawca, pracownik
naukowy w Instytucie Germanistyki
Uniwersytetu Warszawskiego.
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Chcesz wiedzieć więcej?
Wybór polskich i niemieckich materiałów o tematyce „25 lat politycznych przemian“
GRA „KOLEJKA“
Szara codzienność w epoce komunizmu? Ależ skąd! Wydana przez
Instytut Pamięci Narodowej (IPN) gra planszowa „Kolejka“ udowadnia,
jak ekscytujące może być stanie w ogonku. Cel gry: dysponując pięcioma pionkami (członkowie własnej rodziny) należy kupić produkty z wylosowanej listy zakupów. W zestawie znaleźć można grę w wersji niemieckiej, hiszpańskiej, japońskiej i angielskiej.
www.pamiec.pl/pa/edukacja/gry-i-materialy-edukac/gry/kolejka/
9610,Gra-Kolejka.html (Nakład wyczerpany, planowany jest dodruk.)

GRA „REGLAMENTACJA“
Po sukcesie „Kolejki“ IPN idzie za ciosem, wydając kolejną grę o czasach PRL. W „Reglamentacji” zadanie jest niezmiernie łatwe: należy kupić produkty na wieczorną kolację dla gości. Gra dla każdego pokolenia, przy której starsi przypomną sobie, a młodsi dowiedzą się, jak
wyglądało życie w PRL. Będzie można ją kupić na stronie internetowej
IPN, począwszy od października/listopada 2014 roku.
www.pamiec.pl/pa/edukacja/gry-i-materialy-edukac/gry/reglamentacja/13603,Reglamentacja-Gra-na-kartki-pierwsza-dostawaw-IIIIV-kwartale-biezacego-roku.html

WYSTAWA „BYLIŚMY TAK WOLNI“ („WIR WAREN SO FREI“)
Od czasu wystawy „Byliśmy tak wolni“ berlińskiego Muzeum Filmu
i Telewizji (Museum für Film und Fernsehen) z 2009 roku pod tą samą
nazwą w internecie dostępne jest archiwum zawierające wiele tysięcy
filmów i zdjęć. We współpracy z Federalną Centralą Kształcenia Obywatelskiego (Bundeszentrale für Politische Bildung, bpb) powstał portal, który oferuje dokumenty epoki przystosowane do realiów szkoły. Szczególnie interesujące są z pewnością podchody w Berlinie (przygotowane dla szkół średnich I oraz II stopnia), w czasie których uczniowie samodzielnie przemierzają i poznają historyczne miejsca związane
z wydarzeniami przełomu 1989/90 roku.
www.unterricht.wir-waren-so-frei.de/content/stadtrallye

APLIKACJA „MUR BERLIŃSKI” („DIE BERLINER MAUER”)
Federalna Centrala Kształcenia Obywatelskiego (bpb) oferuje bezpłatną aplikację na iPhone, iPad i Androida, z pomocą której na własną rękę
odkrywać można niemiecką historię. Osiemnaście różnych tras, których
poszczególne stacje zawierają każdorazowo informacje, zdjęcia i pliki
audio, także dziś jeszcze czyni historię podziału Niemiec namacalną.
www.chronik-der-mauer.de/index.php/de/Start/Index/id/1521291

KOMIKS I APLIKACJA „RADOMSKI CZERWIEC ‘76”
Czerwiec 1976 roku jest istotną datą w powojennej historii Polski.
W Radomiu miały wówczas miejsce największe strajki i akcje protestacyjne w kraju. Komiks znanego radomskiego artysty Przemysława
Ochni prowadzi czytelników przez te wydarzenia, ukazując wystąpienia
robotnicze w mieście zarówno z perspektywy postaci historycznych, jak
i fikcyjnych. Komiks opublikowany został przez IPN i dostępny jest także w postaci bezpłatnej aplikacji na Android i Apple.
www.ipn.gov.pl/aktualnosci/2014/lublin/aplikacja-komiksuradomski-czerwiec-76-na-telefony-i-tablety-z-systemem-android

„KOMIKS W PRL, PRL W KOMIKSIE”
Album podejmuje temat roli i rozwoju komiksu w komunistycznej Polsce,
z jednej strony jako części systemu, z drugiej zaś jako środka obrazowania, który wierność systemowi ukazywał czasami w dowcipny sposób.
Marcin Krzanicki: „Komiks w PRL, PRL w komiksie”, IPN,
Rzeszów 2011

FILMY „TWARZĄ DO ŚCIANY“ („GESICHT ZUR WAND“, 2009)
I „RODZINA“ („DIE FAMILIE“, 2014)
„Rodzina“ to po filmie „Twarzą do ściany“ drugi dokument aktora
i reżysera Stefana Weinerta, który podejmuje temat opozycji w Niemieckiej Republice Demokratycznej (NRD). Podczas gdy „Twarzą do ściany“
ukazywał losy więźniów politycznych, w „Rodzinie“ na pierwszym planie
stoją krewni zamordowanych uciekinierów z NRD: matki, które nie wiedzą, gdzie spoczywają ciała ich synów czy dorosłe dziś dzieci poszukujące
funkcjonariusza straży granicznej, który zastrzelił ich ojca.
Kinowa premiera „Rodziny“ zaplanowana jest w Niemczech
na 6 listopada 2014 roku, pół roku później w sprzedaży pojawi się
DVD z filmem.

FILM „POCZTÓWKI Z REPUBLIKI ABSURDU” (2014)
Film ukazuje alternatywną wersję historii, jeden dzień z fikcyjnego
świata, w którym nie miały miejsca obrady Okrągłego Stołu i wybory
4 czerwca 1989 roku. Polska Republika Ludowa przygotowuje się
– w roku 2014 – do obchodów 70-lecia swego istnienia. Szwedka Anna
Sundgren przyjeżdża do Warszawy i ze zdumieniem obserwuje szarą, niekiedy absurdalną rzeczywistość PRL. Film adresowany jest do
osób urodzonych po 1989 roku, które nie mają żadnych wyobrażeń
o warunkach życia w reżimie komunistycznym.
Pokazywany był dotąd na różnych festiwalach, a obecnie dostępny
jest bezpłatnie w internecie, na stronie www.ninateka.pl.

FILM „WAŁĘSA. CZŁOWIEK Z NADZIEI” (2013)
Trzeci film w trylogii Andrzeja Wajdy o okresie PRL opowiada historię
przywódcy Solidarności i późniejszego prezydenta Polski, Lecha
Wałęsy. Intencją reżysera było przypomnienie wkładu Wałęsy w polityczne przemiany w Polsce, którego znaczenie z upływem lat zeszło
w odbiorze społecznym na dalszy plan.
Film dostępny jest na DVD. Nakład w wersji anglojęzycznej obecnie wyczerpany.

DZIŚ PRZED 25 LATY (HEUTE VOR 25 JAHREN@MAUERFALL89)
Wspólny projekt Urzędu Federalnego Pełnomocnika do spraw Materiałów Państwowej Służby Bezpieczeństwa NRD (Behörde des Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der
ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik, BstU), Centrum
Badań Historii Najnowszej w Poczdamie (Zentrum für Zeithistorische
Forschung, ZZF) i gazety BILD, w ramach którego od 19 sierpnia 2014
roku za pośrednictwem Twittera publikowane są codziennie wiadomości, nagrania video i dokumenty z danego dnia przed 25 laty, które przypominają o pokojowej rewolucji. Taka forma przekazywania opinii publicznej wiedzy historycznej nazywana jest twistory.
www.twitter.com/Mauerfall89

KOALICJA RAZEM ‘89
Razem ‘89 to koalicja różnych organizacji pozarządowych. Jej platforma
internetowa stanowi miejsce spotkań wszystkich osób i instytucji, które
wspólnie z innymi pragną świętować wolność odzyskaną w 1989 roku
i dyskutować o niej albo wykorzystać platformę do zorganizowania projektu, akcji, warsztatów etc. Każda forma działań jest mile widziana i może zostać ujęta w kalendarzu wydarzeń. Osoby szukające inspiracji mogą sięgnąć do banku pomysłów. W czytelni znajdą zaś wszelkie informacje na
temat wydarzeń 1989 roku i odnośniki do publikacji dotyczące tej tematyki. Skrócona wersja strony dostępna jest po niemiecku i angielsku.
→
www.razem89.pl
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WIĘCEJ NA TEMAT

BIURO ŚWIADKÓW HISTORII (ZEITZEUGENBÜRO)

Strona internetowa www.zeitzeugenbuero.de Federalnej Fundacji Badań
nad Dyktaturą Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec (Bundesstiftung
zur Aufarbeitung der SED-Diktatur) w prosty sposób umożliwia poszukiwanie na terenie Niemiec świadków historii okresu demokracji i dyktatury po 1945 roku oraz nawiązywanie z nimi kontaktu. Na portalu pobrać
można ponadto liczne praktyczne materiały, jak przewodnik prowadzenia
wywiadów ze świadkami historii, a także pomoce dydaktyczne.
www.zeitzeugenbuero.de

ARCHIWUM HISTORII MÓWIONEJ
Archiwum Historii Mówionej jest największym zbiorem biograficznych
przekazów w Polsce. Około 4000 nagrań audio i 100 wideo zawiera wspomnienia 873 świadków historii dotyczące ponad 100 lat dziejów Polski.
Relacje te pochodzą z różnych projektów (najstarszym z nich jest „Archiwum Wschodnie”), a dostępne kolekcje uporządkowane są tematycznie,
według projektów lub świadków historii.
www.audiohistoria.pl

WYSTAWA „STRAJK“
„Strajk“ to wystawa fotograficzna Instytutu Polskiego w Berlinie przygotowana we współpracy z Europejskim Centrum Solidarności (ECS), która opowiada o czasach Solidarności, prezentując zdjęcia, które częściowo
nigdy wcześniej nie były publikowane, i to od razu w dwóch niestandardowych formatach. Z jednej strony jest to „wystawa do zabrania”, wielkości
gazety, a z drugiej – wystawa online w Google Cultural Institute. Zdjęcia
w przeważającej części pochodzą z archiwum ECS w Gdańsku.
www.google.com/culturalinstitute/exhibit/strajk/gQp6IrRQ?position=0%2C-1&hl=de

WYSTAWA ONLINE „LATA PRZEŁOMU” („WENDEJAHRE”)
4 września 1989 roku rozpoczęły się w Lipsku protesty, które przeszły do
historii pod nazwą „demonstracji poniedziałkowych”. Jak ten czas przeżyli obywatele NRD? Muzeum NRD udostępniło w internecie poświęconą
tej kwestii wystawę online, która w formie przykładowego dziennika fikcyjnej postaci Uwe Neumanna przedstawia perspektywę człowieka będącego uosobieniem większości społeczeństwa: „Nie jest on ani bohaterem, ani 150-procentowym stronnikiem partii SED [...]. Płynie z prądem
i próbuje wykorzystać to najlepiej, jak umie”.
www.google.com/culturalinstitute/exhibit/wendejahre/gQD0zxxl?hl=de

„WOLNOŚĆ PRZEDE WSZYSTKIM. SPRZECIW, BUNT,
OPOZYCJA. PRL – NRD”
Publikacja powstała w ramach projektu EWT „Obywatele dla wolności.
Odwaga cywilna w warunkach dyktatury. Saksonia i Dolny Śląsk w latach 1945–1989” Saksońskiej Agencji Oświatowej i przeznaczona jest
przede wszystkim dla uczniów. W pięciu rozdziałach poświęconych takim tematom jak władza polityczna, rola opozycji i jednostki lub pomoc
zagraniczna oba państwa są każdorazowo porównywane przez polskiego
i niemieckiego autora. Obszerne materiały, które uzupełniają tekst, dają
kompleksowy obraz tamtych czasów.
Kinga Hartmann (red.): „Wolność przede wszystkim. Sprzeciw, bunt,
opozycja. PRL – NRD”, Gajt Wydawnictwo, Wrocław 2014.
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„KOLORY DLA REPUBLIKI – FOTOGRAFICZNE REPORTAŻE
Z ŻYCIA W NRD”
Od 21 marca do 31 sierpnia 2014 roku Niemieckie Muzeum Historyczne
w Berlinie prezentowało kolorowe zdjęcia ze zbiorów dwóch fotografów
pracujących na zlecenie NRD, które powstały wyłącznie w ramach ich
działalności dziennikarskiej. Ukazują one, jaki wizerunek siebie chciała
promować NRD i uzupełniają czarno-biały obraz o realny wymiar.
W sprzedaży dostępna jest książka ze zdjęciami z wystawy.
Martin Schmidt, Kurt Schwarzer: „Farbe für die Republik. Fotoreportagen aus dem Alltagsleben der DDR“, Quadriga Verlag 2013.

Inne rocznice upamiętniane w 2014 roku
W 2014 roku upamiętniamy, oprócz rocznicy obrad Okrągłego
Stołu i upadku muru berlińskiego, także inne historyczne wydarzenia. Przed stu laty rozpoczęła się pierwsza wojna światowa, siedemdziesiąt pięć lat temu – druga. Poniżej przedstawiamy publikację i portal, które mogą być źródłem pomocnych materiałów i informacji przy planowaniu polsko-niemieckich spotkań młodzieżowych poświęconych tej tematyce.

POLSKA – NIEMCY. WOJNA I PAMIĘĆ
Polscy i niemieccy autorzy w 15 esejach piszą w książce
o drugiej wojnie światowej oraz jej upamiętnianiu w obu krajach. Ponadto w drugiej części publikacji, w 153 encyklopedycznych hasłach znajdują się informacje o wydarzeniach,
pojęciach i postaciach związanych z drugą wojną światową.
Książka może być wykorzystana jako materiał pomocniczy na
lekcjach historii czy też w trakcie wymian polsko-niemieckich.
Jerzy Kochanowski, Beate Kosmala (red.): „Polska
– Niemcy. Wojna i pamięć”, wydanie drugie, poprawione
i rozszerzone, Poczdam/Warszawa 2013. Do nabycia na
stronie www.pnwm.org, w cenie 25 zł.

EUROPA 1914–2014 DLA DZIECI
Dla upamiętnienia wybuchu przed stu laty I wojny światowej
młodzi reporterzy z inicjatywy „Złe wilki” (Die bösen Wölfe)
zajęli się wieloma kwestiami dotyczącymi codziennego życia
w czasie wojny, a jako przewodni temat swojej pracy w tym
roku wybrali hasło „Europa 1914–2014”. W efekcie powstała polsko-niemiecko-francuska strona internetowa, na której uczniowie prezentują wywiady z ekspertami, filmy, samodzielnie wymyślone gry i wiele innych ciekawych materiałów. Grupa niemieckich uczniów przeprowadziła na przyklad badania geneaologiczne i odkryła przy tym, że większość z nich miała przodków w Polsce. „Złe wilki” (niem. Die
bösen Wölfe, fr. Es grands méchants loups) to międzynarodowy szkolny projekt dziennikarski, w ramach którego dzieci i młodzież przygotowują wywiady, rysunki i teksty, a następnie udostępniają je online.
www.boeser-wolf.schule.de/europa-1914-2014/index.html

MAREIKE FECHNER
– odbywa w okresie od września 2014 roku
do lutego 2015 roku praktykę w dziale PR
oraz Koordynacji PNWM.

ZDJĘCIE: ARCHIWUM PNWM

KAMPANIA „FREEDOM - MADE IN POLAND”
„Freedom - Made in Poland” to kampania społeczna Międzynarodowej
Szkoły Europejskiej im. Jana Kułakowskiego w Warszawie trwająca do
końca stycznia 2015 roku. Ma ona na celu upamiętnienie 25. rocznicy historycznych wydarzeń, które rozpoczęły się w roku 1989 w Polsce i doprowadziły do zmian w całej Europie. Jej organizatorzy zachęcają wszystkich do pobrania ze strony internetowej www.freedom-madeinpoland.pl
logotypu akcji, zrobienia sobie z nim zdjęcia i wysłania go na adres podany na stronie. W ten sposób powstanie galeria zdjęć wykonanych na całym świecie, przypominających o wydarzeniach w Polsce sprzed 25 lat.
www.freedom-madeinpoland.pl
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Publikacje
APLIKACJA: ROZMÓWKI
POLSKO-NIEMIECKIE
Znajome treści w nowym formacie! Od teraz polsko-niemieckie rozmówki PNWM
mieszczą się w telefonie komórkowym.
„Spróbuj po niemiecku!” i „Versuch’s auf
Polnisch!” mogą nam nieodłącznie towarzyszyć w postaci mobilnej aplikacji, zarówno podczas spotkań młodzieży, jak
i w trakcie urlopu. Poszczególne kategorie tematyczne, takie jak „Powitanie i pożegnanie”, „Zakupy” czy też „Impreza”
i „Flirt” , odnoszą się do chyba większości sytuacji z codziennego życia. Niezbędne zdania i frazy uzupełniają informacje gramatyczne i kulturoznawcze oraz uproszczona wymowa.
Aplikacja działa na wszystkich urządzeniach z systemem Android
i może zostać pobrana przez stronę PNWM.

VERSUCH’S AUF POLNISCH!
Nowego wyglądu i opracowania doczekały się również niemiecko-polskie rozmówki „Versuch’s auf Polnisch!”. Publikacja, przeznaczona
dla niemieckiego czytelnika, pomaga
przełamać barierę językową podczas
spotkania z rówieśnikami z Polski,
a także świetnie sprawdza się w czasie przygotowań do niego. Oprócz najważniejszych zwrotów zawiera również słowniczek najpotrzebniejszych
słów, podstawy gramatyki polskiej
i zasady wymowy. Ponadto z rozmówek można dowiedzieć się wielu ciekawostek na temat kraju sąsiada.

POZNAĆ SĄSIADA! WPŁYW
POLSKO-NIEMIECKICH PROGRAMÓW WYMIANY MŁODZIEŻY
NA ICH UCZESTNIKÓW
Liczba prawie 2,5 milionów uczestników programów polsko-niemieckiej
wymiany młodzieży i ponad dwudziestoletnia działalność PNWM skłoniły Instytut Spraw Publicznych z Warszawy
wraz z Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Zentrum für
zivilgesellschaftliche Entwicklung, zze)
z Fryburga do postawienia sobie pytania o to, jakie skutki przynoszą one
nie tylko dla rozwoju osobistego uczestników, ale także dla procesu
zbliżania się obu społeczeństw. Oba instytuty wspólnie zbadały, jaki
wpływ na młodzież z obu krajów mają doświadczenia płynące z udziału w programach wymiany, jak młodzi ludzie oceniają przebieg tych
spotkań oraz co sądzą o sąsiednim kraju i jego społeczeństwie.
Pełne wnioski z projektu zostały zaprezentowane w niniejszej publikacji. Dostępne jest także streszczenie badań.

PNWM od środka
Zmiany w biurach PNWM
W kwietniu nasz zespół opuściła Stanisława Piotrowska,
która osiem lat pracowała jako koordynatorka w poczdamskim biurze PNWM. Jej stanowisko przejęła Magdalena
Zatylna, wcześniej asystentka zarządu w Poczdamie.
Z dniem 1 kwietnia funkcję tę objęła Anna Plewa z warszawskiego biura PNWM. Jej następczynią w administracji
w Warszawie jest Anna Gibek.
W referacie wspierania w Poczdamie Anna Łysiak od kwietnia zastępuje Małgorzatę Schmidt, która przebywa na urlopie macierzyńskim. Do pracy w warszawskim referacie
wspierania na początku września z urlopu macierzyńskiego
wróciła Dominika Gaik. Zastępujący ją do tej pory Dominik
Mosiczuk będzie nadal koordynował Polsko-Niemiecką
Nagrodę Młodzieży „changes/chances@work“.
W sierpniu swój wolontariat zakończyły Helena Bernhardt
w biurze w Warszawie i Aleksandra Pawłowska w Poczdamie. Od września jako wolontariusze wspierają nas Anja
Olschewski (Warszawa) i Kevin Kiraga (Poczdam).

PORTAL INTERNETOWY:
MIEJSCA PAMIĘCI
II WOJNY ŚWIATOWEJ
Polsko-niemiecki portal internetowy „Miejsca pamięci
II wojny światowej” prezentujemy w nowym, przyjaznym
dla użytkowników layoucie.
Oferuje on osobom zainteresowanym historią, jak również organizatorom polsko-niemieckich spotkań młodzieży obszerne
informacje na temat różnych miejsc pamięci w Polsce i Niemczech.
Ich wyszukiwanie odbywa się według poszczególnych województw
i landów lub alfabetycznie. Teksty osadzone są w kontekście historycznym i zawierają praktyczne informacje, takie jak godziny otwarcia
czy osoby kontaktowe. Strona jest regularnie aktualizowana oraz uzupełniana o nowe zdjęcia oraz miejsca pamięci.
www.miejscapamieci.org

MEMOGRA 2
Druga część polsko-niemieckiej gry językowej polega na
szukaniu par zwrotów językowych. Na 40 ilustrowanych
kartach znajdują się proste pytania i wyrażenia, jak na przykład: „O co chodzi?”, „Pomożesz mi?” oraz „Nie ma sprawy!” i „Nie szkodzi!” w obu
wersjach językowych. W czasie gry młodzież poznaje
pierwsze zdania w obcym języku, które mogą okazać się przydatne
w trakcie spotkania młodzieży lub na co dzień.
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