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Podczas polsko-niemieckich projektów wymiany młodzieży historia 
często odgrywa ważną rolę, nawet wtedy, gdy nie jest bezpośrednim 
tematem spotkania. Odpowiednio dużą wagę przywiązujemy do niej 
zatem także w działalności Polsko-Niemieckiej Współpracy Mło-
dzieży. 

Rok 2019 – rok okrągłych rocznic wielu wydarzeń historycznych, 
takich jak wybuchu II wojny światowej, powstania warszawskiego, 
przełomu 1989 roku i upadku muru berlińskiego czy przystąpienia 
Polski do UE – skłonił nas do tego, aby pokazać, jak pracować z te-
matami historycznymi podczas projektów wymiany, by stały się dla ich 
uczestników okazją do dyskusji, rozważań i dialogu. 

Jak rozmawiają ze sobą o historii młodzi Polacy i Niemcy? Jakie 
uczucia im przy tym towarzyszą i jak sobie z nimi radzą? Jak sprawić, 
by różna pamięć rodzinna i narodowa stały się dla nich pomocą, a nie 
przeszkodą w spotkaniu? 

O odpowiedzi, rady i opinie zapytaliśmy ekspertów, którzy na co 
dzień przekazują wiedzę historyczną młodzieży i młodym dorosłym. 
Na łamach INFO praktycy wymiany młodzieży piszą więc o tym, jak 
w miejscu pamięci można stworzyć młodym ludziom przestrzeń do 
refleksji nad aktualnym stanem świata, a także sprawić, że na chwi-
lę zamieniają się rolami uczeń i nauczyciel. Jak biografie przełożyć 

na deski teatru, a także w jaki sposób dzięki polsko-niemieckiemu 
podręcznikowi ożywić zajęcia poświęcone historii i zwrócić uwagę 
na perspektywę sąsiada. Przedstawiciele różnych instytucji podpo-
wiadają. jakich metod, narzędzi i języka użyć, aby wydarzenia z prze-
szłości stały się przystępne i ciekawe dla młodych ludzi. Z kolei nasi 
rozmówcy tłumaczą, jak pomnik polskich ofiar okupacji niemieckiej 
ma pomóc walczyć z niedostateczną wiedzą, a międzyrządowa sieć – 
wesprzeć wieloperspektywiczny dyskurs o historii. 

Mamy nadzieję, że odkryją Państwo w INFO wiele wskazówek 
i pomysłów do dalszej – wymagającej – pracy nad historią z młodzie-
żą z Polski i Niemiec. Wymagającej, lecz jakże koniecznej, bo tylko 
dzięki wspólnemu przepracowaniu przeszłości oraz otwarciu się na 
perspektywę drugiej strony zaczyna rodzić się dialog, a z nim tworzyć 
polsko-niemieckie partnerstwo.
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R ok 2019 można z czystym sumieniem uznać za wyjątkowy rok 
rocznic polsko-niemieckich. Wiele z nich ponownie zwróciło 
uwagę opinii publicznej na różne koleje polsko-niemieckiej 

historii XX wieku, na wojnę i cierpienie, a jednocześnie na pojednanie 
i wspólne działania. Dla wszystkich obracających się w kręgu szeroko 
rozumianej współpracy polsko-niemieckiej duża liczba obchodzonych 
rocznic i ich różnorodność była szczególnym wyzwaniem. W końcu 
chodziło przecież o pytanie, jakie znaczenie mają w naszych czasach 
tak różne wydarzenia, jak: Traktat Wersalski (1919 rok), niemiecka 
napaść na Polskę (1939 rok), powstanie warszawskie (1944 rok), po-
kojowa zmiana ustrojowa (1989 rok) i rozszerzenie Unii Europejskiej 
(2004 rok). Oczywiście na spotkaniach polsko-niemieckich przeszłość 
odgrywa istotną rolę zawsze, a nie tylko przy okazji okrągłych rocznic. 
Jednakże co pięć lat opinia publiczna wraca do wymienionych wyda-
rzeń ze szczególną uwagą. 

Odpowiedzialność za pamięć
Które z etapów polsko-niemieckiej historii minionego stulecia są 
zatem szczególnie ważne? Osiemdziesiąta rocznica napaści Niemiec 
na Polskę 1 września 1939 roku kolejny raz przywołuje w pamięci obu 
krajów długofalowe znaczenie niemieckiej okupacji w Polsce i całej 
II wojny światowej. W opinii przeważającej części obu społeczeństw 
funkcjonuje wyraźny podział na niemieckich sprawców i polskie ofia-
ry, choć prowadzi on do zupełnie odmiennych wniosków po różnych 
stronach Odry i Nysy. Podczas gdy niektóre środowiska w Polsce 
dyskutują o ewentualnych niemieckich reparacjach za zniszczenia do-
konane w czasie okupacji, w Niemczech powstaje inicjatywa żądająca 
postawienia w Berlinie pomnika jej polskich ofiar. W obu przypadkach 
chodzi o pytanie, jaką odpowiedzialność ponosimy dzisiaj za czyny 
naszych rodziców, dziadków i pradziadków. Nie ma na nie prostych 
odpowiedzi. W tym miejscu do gry wkraczamy więc my sami: Państwo 
i ja. Jako przedstawiciele pokoleń urodzonych po wojnie nie ponosimy 
winy za potworności II wojny światowej, ale z całą pewnością jesteśmy 
odpowiedzialni za to, by pamięć o historii nigdy nie zaginęła.

Pozytywne momenty
Podczas gdy narracja dotycząca II wojny światowej jest po obu stro-
nach Odry i Nysy silnie naznaczona pamięcią o przemocy, cierpieniu 
i wypędzeniu, okres powojenny pozostawia miejsce także na pozytyw-
ne opowieści. Należy tu w szczególności wymienić historię związku 
zawodowego „Solidarność” i wsparcia dla jego działalności zarówno 
po zachodniej, jak i wschodniej stronie Niemiec. Gdyby nie „Solidar-
ność” i jej odważni działacze, nie doszłoby w Polsce do transformacji 
ustrojowej, która przyspieszyła koniec władzy Socjalistycznej Partii 

Jedności Niemiec w NRD. Z kolei polski „powrót do Europy”, jak to 
w owym czasie określano, symbolicznie zakończony wejściem Polski 
do Unii Europejskiej, zyskał w latach 90. znaczące wsparcie zjedno-
czonych Niemiec. W 2019 roku po obu stronach Odry i Nysy świętowa-
no więc wydarzenia, które można uznać za wynik nauki, jaką wycią-
gnięto z okresu wojny, terroru i dyktatury. Lata 1989 i 2004 są bowiem 
symbolami radosnych momentów w najnowszej historii.

Droga do pojednania
Po zakończeniu II wojny światowej Polska i Niemcy przeszły długą 
i trudną, dodatkowo utrudnioną sytuacją polityczną, drogę ku pojed-
naniu. Aby jednak pojednanie i zrozumienie stały się faktem, zawsze 
potrzebni byli ludzie gotowi odwiedzić kraj sąsiada, nauczyć się jego 
trudnego języka i poznać jego mieszkańców. To, że dzisiaj – mimo do-
świadczenia czasów wojny – istnieją rozbudowane struktury polsko- 
-niemieckie, do których zalicza się także Polsko-Niemiecka Współ-
praca Młodzieży, nie jest więc oczywistością.

Wrażliwość i wiedza
Podczas spotkań polsko-niemieckich wspólna historia nadal ma 
ogromne znaczenie. To wymaga od wszystkich, którzy w nich uczest-
niczą, gotowości do słuchania siebie nawzajem i do poznania perspek-
tywy partnera. Każdy z uczestników wymiany prawdopodobnie zetknął 
się już z tym, że wspólna polsko-niemiecka historia jest niekiedy bar-
dzo różnie interpretowana. I nie ma znaczenia, czy mamy do czynienia 
z wymianą szkolną, czy spotkaniem ochotniczych straży pożarnych. 
Jednak właśnie dlatego, że historia jest tak bardzo ważna, powinniśmy 
się nią zajmować, poznawać ją i pytać o jej znaczenie dla naszego życia. 
Nie oznacza to oczywiście, że wszystkie osoby aktywnie zaangażowane 
w organizację polsko-niemieckiej wymiany młodzieży mają się nagle 
zmienić w żywe podręczniki do historii. Jednak pewna wrażliwość, 
a także podstawowa wiedza o naszej historii są niezbędne do prowa-
dzenia prawdziwego dialogu o wspólnej pamięci. Trzeba bowiem znać 
historię, by zrozumieć, że lata 1919, 1939, 1944, 1989 i 2004 łączy jedna 
wspólna linia sięgająca aż do czasów współczesnych.

Historia a współczesność

DR MARKUS NESSELRODT 
– historyk Europy Wschodniej i kulturoznawca 
na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we 
Frankfurcie nad Odrą.
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Pytania o historię
Jak rozmawiać o historii z młodymi ludźmi z różnych krajów? Jak do-
wiedzieć się, co z tej historii wynoszą, co jest dla nich najważniejsze, 
jak i co chcą pamiętać? Jak nauczyć młodych słuchania i wzajemnego 
zrozumienia? Jak dotykać tematów, które różnią? 

Superintendent (duchowny protestancki sprawujący władzę nad-
zorczą w stosunku do pastorów określonego obszaru – przyp. red.) 
berlińskiego Teltow-Zehlendorf Johannes Krug zadał te pytania przy 

okazji 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Odpowiedzi na nie 
próbował znaleźć poprzez wspólny polsko-niemiecko-rosyjski projekt 
teatralny. Do współpracy zaprosił organizacje partnerskie z Polski 
i Rosji, szefową Teatru Młodych, będącego częścią Deutsches Thea-Thea-
ter (Teatru Niemieckiego) Birgit Lengers oraz Utę Platę, pedagożkę 
i reżyserkę teatralną. Projekt okazał się nie tylko sukcesem pedago-
gicznym, ale i artystycznym. Uświadomił organizatorom i uczestnikom 
projektu, jak różne społeczne i rodzinne narracje muszą mierzyć 

Ile lat dzieli młodych ludzi od wydarzeń historycznych, takich jak II wojna 
światowa albo upadek komunizmu w Europie Środkowej i Wschodniej? Nierzadko 
ich dziadkowie urodzili się po wojnie, a rodzice obserwowali wydarzenia sprzed 
30 lat z perspektywy szkolnej ławki. O ile tematyka II wojny światowej jest obecna 
w szkole, o tyle wydarzenia przełomu lat 80. i 90, jakże ważne dla tej części Euro-
py, nie mieszczą się w standardowych programach nauczania. A brak ich zrozu-
mienia ma ogromne znaczenie dla pojmowania dzisiejszego świata. 

„30.past.89” – historia  
na deskach teatru
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CAROLINE ZEIDLER
– organizatorka i koordynatorka projektu  
„30.past.89”.

się z narodową i osobistą historią oraz z pytaniami o własną pozycję 
w dzisiejszym społeczeństwie, odwagę obywatelską i gotowość bycia 
w opozycji. Pobudził nas do refleksji, w jakim stopniu młodzi ludzie 
ukształtowani są przez historię i doświadczenia generacji rodziców 
oraz dziadków. Dlatego też postanowiliśmy kontynuować nasze przed-
sięwzięcie w 2017 roku z okazji 500. rocznicy ogłoszenia tez przez 
Marcina Lutra. Natomiast 30. rocznica politycznych i społecznych 
przełomów 1989 roku i ich następstwa przede wszystkim w Polsce, 
Niemczech i Rosji stały się dla nas przyczynkiem do zorganizowania 
trzeciej edycji projektu, zatytułowanej „30.past.89”.

Tożsamość a polityka
„30.past.89” analizował zależności między tożsamością a polityką. 
18 młodych ludzi z Polski, Niemiec i Rosji badało, jak połączone są 
ze sobą indywidualne losy i polityczne wydarzenia. Towarzyszył im 
przy tym zespół artystyczny Deutsches Theater. Szczególną uwagę 
poświęcali transformacji poglądów politycznych, a zwłaszcza róż-
niącemu się pomiędzy generacjami postrzeganiu praw człowieka. 
W pierwszej fazie projektu pracowali biograficznie z młodymi ludźmi 
między 16. a 21. rokiem życia i prowadzili wywiady z ich rodzicami oraz 
dziadkami z Polski, Niemiec i Rosji, świadomie uwzględniając dawny 
podział na zachodnie oraz wschodnie Niemcy. We wszystkich z nich 
odwiedzali ważne miejsca pamięci i przede wszystkim spotykali boha-
terów różnych wydarzeń – ludzi, którzy współtworzyli historię. Starali 
się poznać dzieje polityczne oraz historię osobistą tych osób. W kolej-
nym etapie przenieśli wyniki wywiadów za pomocą ćwiczeń teatralnych 
i autobiograficznych na formę etiud. W małych grupach wypracowali 
szkice sceniczne, które dotyczyły przede wszystkim stosunku różnych 
grup wiekowych do polityki. Powstały z nich następnie miniatury, które 
zespół wystawił podczas premiery w Deutsches Theater w Berlinie.

Siła teatru
Doświadczenia pierwszych dwóch projektów pokazują, jak wiele 
zmian następuje w młodych ludziach i jak wiele można osiągnąć przez 
teatr. Zagłębienie się naszych uczestników w biografie własnych ro-
dzin i losy świadków historii powoduje powstanie bardzo osobistego, 
a czasem bardzo emocjonalnego stosunku do tych wydarzeń. W przy-
padku II wojny światowej wielkim szokiem dla młodych aktorów 
było odkrycie odmiennych narracji historycznych w różnych krajach 
i zatajanych lub przemilczanych faktów. Wielu uczestników projektu 
zmie niło perspektywę patrzenia na swoich rówieśników z zagranicy, 
a rozmaite wydarzenia historyczne stały się dla nich bardziej zrozu-
miałe, gdy popatrzyli na nie cudzymi oczami. Młodzi Polacy, Niemcy 
i Rosjanie ze zdumieniem odkryli mnóstwo wspólnych cech, zaintere-
sowań i fascynacji. Zbudowali więzi. Upadły mity i stereotypy. Stało się 
to możliwe między innymi właśnie poprzez teatr jako narzędzie pracy. 
Reżyserka i zespół dali bardzo bezpieczną przestrzeń do ekspresji 
uczuć i emocji. Proces odkrywania się i budowania wzajemnej blisko-

ści dla jednych przebiegał szybciej, dla innych wolniej, ale zachodził 
w każdym z członków grupy. Dodatkową stroną budowania porozu-
mienia było posługiwanie się przez wszystkich uczestników językiem 
angielskim, a nie językami ojczystymi. Dla wszystkich było to wspólne 
doświadczenie mówienia językiem, w którym inaczej formułuje i wy-
raża się myśli. 

Odmienieni
Dotychczas wszyscy uczestnicy naszych projektów wracali do domu 
odmienieni. Stworzenie spektaklu i możliwość pokazania go na de-
skach profesjonalnych teatrów w Polsce, Niemczech i Rosji, poznanie 
się oraz zgłębienie losów własnych rodzin, a także możliwość spo-
tkania świadków historii i rozmowy z nimi stanowiło dla wielu z nich 
wielkie przeżycie, olbrzymie wzbogacenie i bardzo ważny moment 
w życiu, jak oceniają, podsumowując projekt. 

MARYNA CZAPLIŃSKA 
– kulturoznawczyni, menedżerka kultury, koordy-
natorka projektów wymiany młodzieży, producent-
ka wydarzeń artystycznych, prezeska Fundacji  
im. dr. Michaela Dethloffa.

„To, czego się dowiedziałem, nie tylko o Solidarności i o moim 
kraju, ale też o samym sobie i własnej przyszłości, to wiedza, 
z której jeszcze długo będę korzystał, podobnie jak zapewne 
wszyscy inni uczestnicy.

W ciągu zaledwie jednego dnia udało się nam nawiązać niezwy-
kłą więź, poczuć się jak jeden organizm i tworzyć, i to jeszcze 
zanim dobrze się poznaliśmy czy nawet zanim dowiedzieliśmy się 
czegokolwiek o sobie nawzajem.

Lekcja, jaką dał nam 1989 rok, zachowała swą aktualność do 
dzisiaj, nawet po 30 latach, ponieważ jesteśmy konfrontowani 
z rosnącymi w siłę populizmami i żyjemy w burzliwych czasach.”

Rohan Tryc-Bromley, uczeń Akademeia High School
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– A widzieliście Ettersberg, byliście już w Buchenwaldzie? – pyta 
nas przewodniczka po Weimarze. Trafiliśmy tam przez Goethego – 
patrona naszej szkoły. Nigdy nie pomyśleliśmy, że to on zainspiruje 
nas do wybrania na kolejne miejsce naszego polsko-niemieckiego 
spotkania oddalonego o kilka kilometrów od Weimaru Ettersbergu. 
Miasto, w którym w 1937 roku zbudowano nazistowski obóz koncen-
tracyjny Buchenwald. W nim oraz jego podobozach zginęło ponad 
56 tysięcy więźniów różnej narodowości.  

Kolebka humanizmu i upadek człowieczeństwa 
Obóz założono na wzgórzu Ettersberg, wśród pięknych lasów, któ-
rymi zachwycał się Goethe. Zastanowiło nas, jak było to możliwe, 
że właśnie tutaj w Weimarze, kolebce klasycznego humanizmu, 
rozkwitała nazistowska idea, która w konsekwencji kazała zbudować 
obóz koncentracyjny dla ludzi, którzy nie spełniali standardów wy-
znaczonych przez narodowych socjalistów – czy to z powodu poglą-
dów, pochodzenia, wyznania, orientacji seksualnej czy upośledzenia 
umysłowego. 

„Dwie twarze Weimaru” – tak nazwaliśmy projekt naszych szkół: 
XLIX LO im. J.W. Goethego w Warszawie i Wilhelm-Hittorf-Gymna-
sium Münster, który miał nam dać odpowiedź na to pytanie i na który 
umówiliśmy się ponownie za rok od wizyty w Weimarze. Był to nasz 
pierwszy projekt z cyklu „Zachować pamięć”. 

Przygotowania
Do tego czasu czekało nas sporo zadań: wyznaczenie sobie wyraź-
nych celów, opracowanie programu, planu działań, metod reali-
zacji, sposobu współpracy i określenie form podsumowania oraz 
ewaluacji. Na różnych lekcjach: historii, polskim i niemieckim, 
a także poza nimi, przygotowywaliśmy się z uczniami do wyjaz-
du. Kolega ze szkoły w Münster odwiedził nas w Warszawie, aby 
omówić szczegóły organizacyjne. Na szczęście rolę koordynatorów 
w planowaniu projektu przejęli pracownicy Domu Spotkań Mło-
dzieży Miejsca Pamięci Buchenwald. Już na tym etapie odczuliśmy 
ich ogromne wsparcie. 

Dwie twarze Weimaru 

Plan na dobry początek
Kiedy spotykamy się z naszą partnerską szkołą w Weimarze, pierwszy 
wspólny wieczór przeznaczamy na przedstawianie się i zabawy inte-
gracyjne. W miejsce oficjalnych, dość sztywnych relacji pojawia się 
naturalna, swobodna rozmowa. Tego wieczoru wita nas także jeden 
z pracowników Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży, współ-
autorów projektu. Od samego przyjazdu aż do końca spotkania oni 
będą naszymi przewodnikami i dobrymi opiekunami. Wszyscy swo-
bodnie operują językiem polskim i niemieckim. Do tego są niezwykle 
przyjaźni i pogodni, dlatego od razu zyskują naszą sympatię. 

Spacer w milczeniu
Pierwszego dnia projektu wyruszamy do Buchenwaldu. Idziemy tam 
pieszo pięknym leśnym traktem. Nasi przewodnicy Jan i Mateusz 
opowiadają o początkach obozu i pierwszych więźniach, którzy musieli 
tutaj szybko zbudować linię kolejową, łączącą Weimar z budowanym 
obozem. Wielu przypłaciło tę pracę życiem. Teraz świadectwem ich 
dramatu są tablice pamiątkowe i kamienie, na których uczniowie szkół 
weimarskich corocznie wykuwają kolejne imiona i nazwiska dzieci 
i młodzieży deportowanych stąd do Auschwitz. Przechodzimy wzdłuż 
nich w wielkim skupieniu, czytamy nazwiska. Niektóre brzmią znajomo, 
zapewne polskie, ale i niemieckie, żydowskie, cygańskie… Grupka ka-
mieni z tymi samymi nazwiskami to pamiątka po kilku braciach. W mil-
czeniu idziemy dalej. Dochodzimy do dawnej rampy kolejowej, skąd 
niedaleko już do historycznej bramy obozu Buchenwald z jej charakte-
rystycznym, wykutym w metalu napisem „Jedem das Seine” (Każdy ma 
to, na co zasłużył). Ironia tego napisu jest przerażająca. 

Trudne emocje
Przewodnicy prowadzą nas na teren obozu i krok po kroku opowiadają 
o jego zabudowaniach, organizacji obozu, wielonarodowości i hierar-
chii więźniów, zmuszaniu ich do pracy ponad siły, o chorobach, wy-
niszczeniu i wszechobecnej śmierci.

Dobrze, że wcześniej w szkole zdobyliśmy na ten temat tro-
chę wiedzy, dzięki temu Jan może momentami prowadzić z nami ZD
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Program dotacyjny
W 2015 roku Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) 
powołała do życia program dotacji „Zachować pamięć” dla polsko-
-niemieckich i trójstronnych projektów realizowanych w miejscach 
pamięci terroru hitlerowskiego. Jego celem jest umożliwienie jak 
największej liczbie młodych ludzi wspólnej wizyty w miejscach pa-
mięci i intensywnej pracy nad związaną z nimi tematyką. Ponadto 
program ma zachęcać do dyskusji dotyczącej aktualnych problemów, 
takich jak prawa człowieka, ksenofobia, wykluczenie czy uprzedze-
nia. Wnioski o dotacje w ramach programu mogą składać szkoły i or-
ganizacje pozaszkolne do połowy lutego każdego roku. Na dotych-
czas ogłoszone konkursy co roku wpływa średnio ok. 70 wniosków, 
spośród których blisko 45 projektów decyzją jury otrzymuje spe-
cjalne dofinansowanie w ramach programu. Od 2020 roku program 
będzie rozszerzony o współpracę z Międzynarowodwym Centrum 
Badań Prześladowań Nazistowskich Arolsen Archives, dzięki której 
uczestnicy spotkań młodzieży zyskają możliwość udziału w kampanii 
#StolenMemory. Jej celem jest analiza biografii byłych więźniów 
obozów koncentracyjnych i przekazanie ich potomkom przedmiotów 
należących do ofiar, a obecnie znajdujących się w zasobach Arolsen 
Archives. Więcej informacji na temat projektu na stronie:

  www.stolenmemory.org

Forum historyczne
Od 9 do 10 września 2019 roku w Gdańsku miało miejsce pol-
sko-niemieckie forum historyczne PNWM „Zachować pamięć”. 
Było ono okazją do podsumowania pięciu lat programu dotacji, 

a jednocześnie stworzyło przestrzeń do wymiany doświadczeń i na-
wiązywania kontaktów, dostarczając inspiracji do kolejnych projektów 
w miejscach pamięci. Podczas warsztatów omawiano metody doty-
czące poszukiwania śladów ofiar w miejscach pamięci oraz metody 
pozwalające na radzenie sobie z emocjami, które pojawiają się 
u uczestników zajmujących się tematyką II wojny światowej, a także 
przedstawiono kampanię #Stolen Memory. Uczestnicy forum dowie-
dzieli się także, jak szkoły i organizacje pozaszkolne mogą wykorzy-
stywać w swojej pracy polsko-niemiecki podręcznik do historii. Po-
nadto miejsca pamięci oraz placówki muzealne i edukacyjne z Polski 
i Niemiec zaprezentowały swoją ofertę pedagogiczną skierowaną do 
grup młodzieży z obu krajów.

Film
W 2018 roku projektom realizowanym w ramach programu „Zacho-
wać pamięć” towarzyszyła ekipa filmowa. W stworzonej przez nią 
produkcji organizatorzy wymiany młodzieży dzielą się swoimi do-
świadczeniami związanymi z projektami historycznymi i mówią o ce-
lach i wynikach swojej pracy, a także o wyzwaniach, jakie im w niej 
towarzyszą. Z kolei młodzi uczestnicy w poruszający sposób opisują 
swoje przeżycia i wrażenia oraz podkreślają, jak bardzo pouczające 
– i to nie tylko z perspektywy tego, czego nauczyli 
się na zajęcia w szkole, co bardziej na całe życie – 
jest poznawanie historii II wojny światowej właśnie 
w polsko-niemieckim zespole. Film można znaleźć 
na YouTube na kanale PNWM:

  www.youtube.com/DPJWPNWM
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dialog. Stawia sporo trudnych pytań, zmuszając nas do szukania 
odpowiedzi. 

Przed wejściem do prosektorium i krematorium Jan opowiada, co 
zobaczymy w środku i do czego te miejsca służyły. Każdy z nas ma sam 
zdecydować, czy zechce tam wejść. Także później czujemy, że zwiedza-
nie jest jak wędrówka po ogromnym cmentarzu – wymaga skupienia, 
powagi i refleksji. Wzbudza też wiele emocji trudnych do wyrażenia.

Wszędzie natrafiamy na tablice pamiątkowe lub kamienne głazy 
z wyrytymi w różnych językach słowami pamięci. Wśród tekstów he-
brajskich i niemieckich znajdujemy też polski, upamiętniający przybycie 
tu w 1939 roku pierwszych Polaków, w tym polskich Żydów z Wiednia, 
i szybką śmierć wielu z nich na skutek uwięzienia. Jan widzi nasze 
szczególne zainteresowanie i obiecuje, że opowie o tym więcej, a nawet 
pomoże skontaktować nas z jednym z Polaków, którzy przeżyli – war-
szawskim powstańcem zesłanym tutaj w 1944 roku. Od razu znajdują 
się chętni, którzy spróbują zorganizować takie szkolne spotkanie.

Według własnych zainteresowań 
Praktycznie w centrum obszaru dawnego obozu, w jednym z budyn-
ków, mieści się wystawa. Jan rozdaje nam audioprzewodniki i prosi, 
żebyśmy zwiedzili ją we własnym tempie i według własnych zainte-
resowań. Spodziewamy się, że oglądając eksponowane dokumenty, 
zdjęcia, przedmioty, każdy znajdzie temat, który go szczególnie poru-
szy lub zaciekawi i któremu chciałby poświęcić więcej uwagi. 

Wydaje się nam, opiekunom, że najlepszą metodą na tym etapie 
projektu będzie pozostawienie młodzieży swobody w poznawaniu, 
przeżywaniu, analizowaniu i ocenianiu oglądanych dokumentów.

Widzę, że uczniów bardzo interesują prezentowane biografie zarówno 
ofiar, jak i katów. Mówią one o tragediach ludzkich, o bezwzględnych dzia-
łaniach nazistów, o heroizmie więźniów, ale też ich walce pomiędzy sobą. 

Czas pracy i refleksji   
Jan i Mateusz czekają na nas w audytoryjnej sali, pytają o nasze 
zainteresowania. Jakie zagadnienia chcielibyśmy zgłębić? Nad 
czym popracować dłużej? Na stołach zgromadzili mnóstwo ma-
teriałów historycznych, książek, filmów, fotografii, wywiadów, 
pamiętników i innych dokumentów, znajdujących się w zbiorach 
muzeum. Gdyby ktoś chciał swoje refleksje wyrazić w sposób pla-
styczny – rysunkiem, obrazem, grafiką – to do takich prac jest spe-
cjalnie przygotowana pracownia. Jednej grupie Jan oferuje zajęcia 
„archeologiczne”. Wspólnie z nim uczniowie mogą przeszukiwać 
kolejne partie ziemi ogromnego wysypiska. Co można tam znaleźć? 
Szczątki materialne obozowego życia: fragmenty grzebyków, fiolki 
po lekarstwach, pudełeczka, zwykłe przedmioty, choć dawniej dla 
więźniów – bezcenne. 

W sali robi się małe zamieszanie – uczniowie poszukują kolegów 
o tych samych zainteresowaniach, dyskutują nad wyborem zagadnień. 
Tworzą się polsko-niemieckie grupy zadaniowe, które przez następne 
dni pochylą się nad wybranym problemem obozowego życia. Jedni 
w archeologicznej grupie są ciekawi możliwości odkrywania czegoś 
nieznanego, być może dopisania minimalnego fragmentu nieodkrytej 
jeszcze historii. Inni chcą stworzyć grupę plastyków, projektować 
wspólny pomnik dedykowany pamięci ofiar wszystkich nacji, które tu 
ginęły. A ponieważ wielu uczniów interesowały losy konkretnych więź-
niów, zawiązują się aż dwie grupy biograficzne. 

W nowych rolach
Wszyscy wertują materiały. Zaczynają się godziny wspólnej, niezwykle 
twórczej, pracy w grupach. Nasza rola, rola opiekunów, sprowadza 
się do pomocy w tłumaczeniu trudniejszych fragmentów niemieckoję-
zycznych tekstów. Czasem włączamy się do prowadzonej dyskusji lub 

3x „Zachować pamięć”
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podpowiadamy możliwe ścieżki poszukiwań. W sprawach merytorycz-
nych uczniowie mogą w każdej chwili liczyć na Jana i Mateusza.

W trakcie zajęć obserwuję, jak ciekawe relacje tworzą się w gru-
pach uczniów. Teraz ten polsko-niemiecki zespół wspólnie dąży do 
osiągnięcia jak najlepszych efektów pracy. Znika wzajemna nieśmia-
łość. Wszelkimi możliwymi sposobami próbują się porozumieć, aby 
dobrze wykorzystać swoje indywidualne predyspozycje i umiejętności.

Zmieniają się też relacje między nami – nauczycielami – a naszymi 
uczniami. Teraz to oni sami odkrywają jakiś ważny dla nich fragment 
przeszłości, analizują go w szerszym historycznym kontekście, wycią-
gają wnioski, tworzą hierarchię wartości. Widzę, jacy są zadowoleni, 
kiedy nam tłumaczą, coś opowiadają. To oni są teraz „nauczycielami”.

My nauczyciele też się uczymy, jak na przykład od Jana i Mateusza, 
innych niż w szkole metod pracy. Tutaj w Buchenwaldzie jesteśmy 
partnerami, uczymy się wzajemnie od siebie. Wszystkie efekty pracy 
grup oraz refleksje są niezwykle wartościowe, oceny wyrażone stop-
niem – niepotrzebne.

Weimar inaczej
Następnego dnia Weimar zwiedzamy nieco inaczej: na podstawie map 
z lat 30. i okresu wojny oraz innych informacji o miejscach pamiętają-
cych wydarzenia tych czasów opracujemy weimarski przewodnik szla-
kiem narodowego socjalizmu. Znowu pracujemy w grupach – każda 
z nich przygotowuje dwujęzyczną narrację o jednym z istotnych obiek-
tów. Udało się nam to dość szybko i ruszamy na zwiedzanie, poznając 
inną twarz Weimaru. 

A miasto tętni życiem – mijamy mnóstwo turystów, cieszących 
oczy naprawdę pięknym miejscem. Pada propozycja, żeby zrobić an-
kietę uliczną i zapytać turystów o to, jakie zabytki widzieli, jakie są ich 
plany. Czy odwiedzili też Buchenwald? Jesteśmy w muzeum już trzeci 
dzień i widzimy codziennie, że niewielu indywidualnych zwiedzających 
tutaj trafia. Wyniki ankiety dają jedną odpowiedź – brak informacji 

EWA KUCHARSKA 
– nauczycielka języka polskiego w XLIX Liceum 
Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzyczny-
mi im J.W. Goethego w Warszawie, koordyna-
torka projektów wymiany z Wilhelm-Hittorf- 
-Gymnasium Münster.

o muzeum w przewodnikach lub niechęć do burzenia komfortu emo-
cjonalnego. Niektórych turystów udaje się nam jednak zachęcić do 
wizyty w Buchenwaldzie.
 
Leśna wystawa
Ostatniego dnia projektu poznajemy wyniki pracy grup. Od rana tworzy-
my szczególną wystawę w wolnej przestrzeni wokół schroniska. Potem 
zwiedzamy poszczególne stoiska, słuchamy prelegentów, stawiając im 
też sporo pytań, które na kolorowych kartkach przyklejamy do plaka-
tów. Po skończonej prezentacji członkowie grup kolejno udzielają na nie 
odpowiedzi. Wszystkich nagradzamy szczerymi brawami.

Znalezisko
Łukasz zaprasza na tyły schroniska. Opowiada o metalowej misce 
znalezionej parę lat temu przez uczniów na wysypisku. Przekazuje 
nam wszystko, co jego grupa „wyczytała” na ściankach miski: imiona 
kolejnych właścicieli, daty informujące o ich śmierci, jakieś symbole, 
rysunek świecy… Może to symbol niegasnącej mimo wszystko nadziei 
na przeżycie, kto wie? Prace nad tymi niepozornymi przedmiotami to 
szczególny dialog pokoleń. „Zrozumiałem, jak były ważne w warun-
kach głodu, upadku wartości i bycia sponiewieranym” – napisał po 
spotkaniu Łukasz o rzeczach, które badał.

Czerwień na obrazie
Grupa plastyków zaprasza na wystawę prac. Wyrażają one emocje 
uczniów lepiej niż słowa. 

Ola swoje przeżycia zamknęła w poruszającym czarno-białym obra-
zie. Narysowane przez nią twarze pięciu więźniów wyrażają całą gamę 
negatywnych emocji, od cierpienia, przerażenia i rezygnacji po niena-
wiść i chęć odwetu. Jednak jej obraz każdy z nas odbiera inaczej. 

Niemiecka koleżanka Oli – Greta – prezentuje obraz, na którym 
widać leżącą, poranioną postać, atakowaną przez rozjuszone zwierzę-
ta – psy, może wilki… Poza kolorem czarnym i szarym użyła czerwie-
ni. Zaznaczyła w ten sposób rany leżącego, ale też dzikie, żądne krwi 
oczy zwierząt. Bardzo wymowna jest też wyciągnięta w naszą stronę 
w geście wołania o pomoc ręka cierpiącego człowieka.

Wystawione przez całą grupę prace nikogo nie pozostawiają 
obojętnym. Podobnie jak cała nasza leśna wystawa i całe nasze spo-
tkanie. Jest ono dla nas lekcją o człowieku, jego wielkości i małości, 
o wartościach, które łączą nas wszystkich, o szacunku i tolerancji dla 
każdego, bez względu na poglądy, wyznanie czy też kondycję fizyczną. 
Przestrogą, by koszmar wojny nie wrócił nigdy więcej. 

Oddziaływanie i wyniki
Ten projekt nie kończy się z chwilą wyjazdu – treści poruszane na 
warsztatach wracają wielokrotnie w trakcie szkolnej nauki. Obser-
wuję, jak udział w zajęciach wpłynął także na zachowania moich 
uczniów. Są spokojniejsi, bardziej poważni i skupieni. Mniej narzekają, 
a za to łatwiej i chętniej przepraszają za nietakt lub złe słowo. Podział 
na grupy zaczyna przebiegać inaczej – nie tylko na zasadzie, kto jakie 
nosi ciuchy i jakiej muzyki słucha.

By wyniki projektu zaprezentować innym, wystawę plakatów i prac 
plastycznych zabieramy najpierw do Warszawy – będzie udostępniona 
uczniom, rodzicom i gościom szkoły. Potem wyślemy ją do Münster, 
żeby wszyscy mogli poznać, nad czym pracowaliśmy. Być może efekty 
naszej współpracy pobudzą innych do refleksji.
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Czy Polacy, Niemcy, Węgrzy, Słowacy i Rumuni pamiętają inaczej?
To zagadnienie wielopłaszczyznowe – można porównywać sferę publiczną 
i niepubliczną, aktywności rządów, samorządów, czy wreszcie poszcze-
gólnych obywateli. W każdym przypadku odnajdziemy podobieństwa 
i różnice. Myślę, że dla działań rządów wspólnym mianownikiem jest chęć 
takiego posługiwania się historią i upamiętnianiem, by w efekcie nastę-
powało jednoczenie wspólnot. Chodzi o to, by historia była spoiwem i to 
niezależnie od tego, czy jest tragiczna, czy wzniosła i jak definiuje się tę 
wspólnotę. Zdarza się, zwłaszcza w sferze międzynarodowej, że narracje 
wykorzystywane w tych procesach są różne, bywa że sprzeczne. 
Co zatem charakteryzuje pamięć społeczeństw tychże krajów – 
założycieli Sieci?
Pamięć we wszystkich tych krajach ogniskuje się wokół własnej historii 
i poszukiwania tożsamości na podstawie jej pozytywnych elementów. 
W narracji większości państw Europy Środkowo-Wschodniej dominują 
jasne strony historii. Niemcy są tu wyjątkiem ze względu na ich rolę 
w I i II wojnie światowej, na obozy koncentracyjne i Holocaust. Ale 
nawet w tym przypadku pamięć o tych dramatycznych wydarzeniach 
wykorzystywana jest do budowania wspólnoty. Od lat bardzo wyraźnie 
widać to w wystąpieniach niemieckich polityków najwyższego szczebla.
Ale to naturalne, że chcemy mówić głównie o jasnych stronach 
przeszłości?
Zmaganie się zarówno z pozytywnymi, jak i negatywnymi wydarzenia-
mi z historii, zwłaszcza tej bliskiej, jest pewnym procesem, dowodem 
dojrzałości i suwerenności. I właśnie zderzenie tych procesów odby-
wających się w różnych krajach, wspieranie dyskursu o historii Europy 
XX wieku jest celem Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność. Nasze 
projekty mają charakter międzynarodowy. Dotyczą zwłaszcza totalita-
ryzmów, brunatnego i czerwonego, ich początków, przebiegu i skut-
ków, które odczuwamy po dziś dzień.
Jak powstała Sieć?
ENRS zrodziła się z konfliktu: głównie rozgrywającego się między 
Polakami i Niemcami, ale w dyskusji uczestniczyli też Czesi, Słowacy 
i Węgrzy. Ten konflikt to koniec XX i początek XXI wieku, rezolucja 
Bundestagu dotycząca tak zwanych wypędzonych, odpowiedź polskie-
go Sejmu i wreszcie propozycja ze strony kierowanego wówczas przez 
Erikę Steinbach Związku Wypędzonych, by upamiętnić konkretną gru-
pę Niemców, którzy musieli opuścić swoje tereny ojczyste. W samym 
upamiętnianiu losu ludzi wysiedlanych nie byłoby nic złego, gdyby nie 
fakt, że owe pierwsze propozycje abstrahowały zupełnie od przyczyn 
tych wydarzeń – czyli tego, że Niemcy rozpętali II wojnę światową ze 
wszystkimi jej okropieństwami, co potem miało swoje konsekwencje. 
To była narracja, która nie tylko nam, Polakom, nie mieściła się w gło-
wie. Dlatego w wyniku międzynarodowych negocjacji postanowiono 
powołać instytucję, która będzie wspierała dialog o historii XX wieku 
i współpracę innych instytucji, zarówno badawczych, jak i edukacyj-
nych czy kulturalnych zajmujących się upowszechnianiem wiedzy 
o XX wieku. I tak narodziła się Sieć. Wszystko po to, byśmy w Europie 
mieli szansę dowiedzieć się więcej o sobie i lepiej się rozumieć.

Dialog i współpraca
„Musimy zacząć ze sobą naprawdę rozmawiać. Zdobyć się na umiejętność 
wysłuchania drugiej strony, nawet jeśli ona przedstawia rzeczy w kompletnie in-
nym świetle niż my. Inaczej, bez dialogu, bagaż historii będzie dla nas kulą u nogi, 
a nie wsparciem w rozwoju” – mówi Rafał Rogulski, dyrektor Europejskiej Sieci 
Pamięć i Solidarność (European Network Remembrance and Solidarity – ENRS) 
w rozmowie z Aleksandrą Milewską-Czachur.

Czy Sieć kieruje swoją ofertę także do młodzieży? 
Działania edukacyjne skierowane do różnych grup wiekowych sta-
nowią ważną część naszej aktywności. Jako przykład można podać 
interdyscyplinarny projekt „In Between?”, który adresowany jest do 
studentów różnych kierunków z całej Europy. Jego uczestnicy, po od-
powiednim przygotowaniu, odwiedzają europejskie pogranicza, gdzie 
przeprowadzają wywiady z ludźmi – „zwykłymi” członkami lokalnych 
społeczności, ale także przedstawicielami działających tam instytu-
cji. W efekcie powstają filmy, zdjęcia, relacje, które opracowujemy na 
potrzeby edukacyjne. Najważniejszy w tym przedsięwzięciu jest sam 
proces zbierania materiałów, który uwrażliwia uczestników na znacze-
nie historii w życiu ludzi i dla rozwoju państw. 

Podobną wartość ma międzynarodowa inicjatywa „Sound in the 
Silence”, która wyrosła z projektu polsko-niemieckiego i od lat reali-
zowana jest we współpracy ze stowarzyszeniem MOTTE z Hamburga. 
Co roku zapraszamy licealistów z różnych krajów, by skonfrontowali 
się z historią wybranego europejskiego miejsca pamięci. W trakcie 
warsztatów, wspólnie z edukatorami i artystami, młodzi ludzie „prze-
pracowują” to, czego się dowiedzieli i tworzą spektakl inspirowany 
swoimi własnymi refleksjami i odczuciami. Chodzi o to, by zderzyć ich 
z trudnymi aspektami naszej historii i pokazać różne punkty widzenia 
w sposób odpowiadający ich wrażliwości. 

Poza tymi projektami prowadzimy także platformę edukacyjną 
online dla uczniów i nauczycieli „Hi-story lessons”. Są na niej różne 
materiały edukacyjne, w siedmiu wersjach językowych, dotyczące 
ważnych wydarzeń XX wieku. 

Także projektując nasze wystawy, myślimy o młodzieży i rodzinach 
z dziećmi. Największa z nich, „After the Great War. A New Europe 
1918-1923”, opowiada o tworzeniu się nowego ładu europejskiego 
głównie w pierwszych pięciu latach po I wojnie światowej. Na stronie 
internetowej projektu można sprawdzić, gdzie pojawi się w najbliż-
szych miesiącach. 
Dziękuję za rozmowę.
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ANJA SCHMIDT
– redaktorka INFO, odpowie dzialna za Public  
Relations w Polsko-Niemieckiej Współ pracy 
Młodzieży (PNWM).

Wspierać wiedzę i zrozumienie
Świadomość zbrodni popełnionych przez niemieckich żołnierzy w cza-
sie II wojny światowej na terenie Polski i cierpień, jakie w wyniku dzia-
łań wojennych stały się udziałem ludności cywilnej, zajmuje ważne 
miejsce w polskiej kulturze pamięci. Z kolei w Niemczech wiedza na 
ten temat często bywa niedostateczna, a co za tym idzie, zwykle małe 
jest też zrozumienie dla polskich oczekiwań uznania wagi wyrządzo-
nych krzywd. Aby zmienić tę sytuację, rząd federalny stworzył projekt 
„upamiętnić ludzi – młodzież tworzy przyszłość”, który finansowo 
i merytorycznie wspiera polsko-niemieckie spotkania młodych ludzi, 
podczas których zajmują się indywidualnymi losami ofiar zbrodni nie-
mieckich. Tematem tych spotkań mogą być także zniszczenia, jakim 
podczas okupacji niemieckiej uległy dobra kultury. Ponadto projekt 
obejmuje wzajemne wizyty w miejscach pamięci w Polsce i Niem-
czech. Mają one służyć pogłębieniu wiedzy o tym trudnym okresie 
historii relacji polsko-niemieckich wśród uczestników oraz budować 
wzajemne zrozumienie dla sposobu postrzegania faktów historycz-
nych w sąsiednim kraju. Projekt „upamiętnić ludzi – młodzież tworzy 
przyszłość” objęli swym patronatem ministrowie spraw zagranicznych 
Polski i Niemiec Jacek Czaputowicz i Heiko Mass.

Nauka przez badania 
W fazie pilotażowej wybrano, przy udziale Polsko-Niemieckiej Współ-
pracy Młodzieży, po jednej szkole w Polsce i Niemczech oraz ich szko-
ły partnerskie, które w roku szkolnym 2019/20 zrealizują wspólnie 
przygotowane projekty. Jeden z tych szkolnych tandemów to I Liceum 
Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie z Gym-
nasium Carolinum w Neustrelitz, drugi – Zespół Szkół Samorządo-
wych nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opocznie z Comenius- 
-Gymnasium w Datteln. „Udział uczniów z Polski i Niemiec razem 
w projekcie ‘upamiętnić ludzi’ oznacza dla nas umożliwienie im 
kształtowania przyszłości i budowania wspólnej, pokojowej Europy” – 
tak o swojej motywacji do udziału w przedsięwzięciu mówi Katarzyna 
Bogatek, nauczycielka języka niemieckiego z Opoczna. Jej szkoła oraz 
szkoła z Datteln, które współpracują od 2015 roku, przywiązują do 

Przyszłość potrzebuje pamięci
W 2018 roku rząd federalny zapisał w międzypartyjnej umowie koalicyjnej, że zamie-
rza silniej wspierać placówki związane z miejscami pamięci oraz oferować młodym 
ludziom więcej możliwości zajmowania się historią. Projekt „upamiętnić ludzi – mło-
dzież tworzy przyszłość” jest częścią tych rządowych planów. Na czym polega?

tego wydarzenia szczególną wagę. Uczniowie biorący udział w progra-
mie na początkowym etapie projektu zajmują się badaniami w archi-
wach Muzeum Regionalnego w Opocznie, gdzie poszukują informacji 
o zbrodniach Wehrmachtu i SS oraz o prześladowaniach i zagładzie 
ofiar. W dalszej części projektu planowana jest wspólna wizyta 
w obozie koncentracyjnym i obozie zagłady Auschwitz-Birkenau, czyli 
miejscu, w którym biografie ofiar dobiegają końca. Aby zachować 
o nich pamięć, polscy i niemieccy uczniowie chcą umieścić w swoich 
miastach tak zwane kamienie pamięci. Dla organizatorek projektu 
szczególnie istotne jest bowiem, by z młodzieżą stworzyć taką formę 
upamiętnienia, której pomysł sami stworzyli. „Mamy nadzieję, że 
młodzi ludzie pozostawią po sobie widoczny ślad w Europie, nie tylko 
w formie kamieni pamięci” – mówi nauczycielka historii z Datteln 
Sarah Homann.

Pamięć, która (coś) porusza
Jak bardzo wspólne poznawanie historii porusza uczniów i jakie 
przynosi to owoce już we wczesnym stadium realizacji projektu, 
stało się jasne na początku sierpnia podczas spotkania w Warsza-
wie. Młodzi ludzie spędzili kilka dni w stolicy Polski, gdzie w ramach 
uroczystości upamiętniających 75. rocznicę wybuchu powstania 
warszawskiego wspólnie z ministrami spraw zagranicznych Polski 
i Niemiec odwiedzili poświęcone mu muzeum. „Udział w obcho-
dach rocznicy wybuchu powstania warszawskiego był wielkim 
zaszczytem, ale ze względu na tło historyczne był też powodem 
przytłaczających uczuć. Spotkanie z polskimi uczniami rozładowało 
to napięcie, ponieważ wszyscy byli bardzo otwarci i zaciekawieni” 
– stwierdziła Lilly Unger, uczennica z Datteln. „Możliwość rozmowy 
z polskimi uczniami była szczególnie fajna. Zawarliśmy nowe przy-
jaźnie i mogliśmy wspólnie dyskutować o znaczeniu, jakie ma ta 
rocznica” – dodaje koleżanka Lilly ze szkoły, Luca Zeitler. Z tą opinią 
zgadza się też Weronika Lesiak z Opoczna: „Byliśmy pod wielkim 
wrażeniem, że po 75 latach, w rocznicę wybuchu powstania, spo-
tykamy się z naszymi kolegami z Niemiec nie jako wrogowie, tylko 
przyjaciele, nie po dwóch stronach barykady”. Zresztą cały projekt 
zyskał aprobatę młodych ludzi, co dobrze wybrzmiewa w słowach 
Katariny Seifert, uczennicy Comenius-Gymnasium: „Udział w pro-
jekcie umożliwia nam, poza schematem szkolnych lekcji, spotkanie 
z polską młodzieżą oraz z częścią historii, o której nie wolno zapo-
mnieć. Wspólna praca nad badaniem tego okresu przeszłości jest 
intrygująca i ważna.” Równie trafnym wyrazem uznania dla wspól-
nego przedsięwzięcia są słowa Kacpra Pietrzyka ze szkoły w Opocz-
nie: „Bierzemy odpowiedzialność za polsko-niemieckie pojednanie 
w nasze ręce, poprzez ten projekt”.
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Chcemy godnie upamiętniać,  
szerząc wiedzę
Kiedy na jednym z odbywających się w Polsce festiwali rockowych 
1 sierpnia przerwano program dla uczczenia minutą ciszy rocznicy 
wybuchu powstania warszawskiego, był to gest niezrozumiały dla 
większości jego niemieckich uczestników – wspomina Leo Maus-
bach. Właśnie dla takich powodów angażuje się on w inicjatywę na 
rzecz budowy pomnika poświęconego polskim ofiarom niemieckiej 
okupacji w latach 1939-1945 i stworzenia polskiego miejsca pamięci 
w centrum Berlina. W ten sposób chciałby przyczynić się do dyskusji 
o historii polsko-niemieckich relacji.

W Niemczech, a w szczególności w Berlinie, brakuje Panu jakiegoś 
wyraźnie polskiego akcentu i miejsca przypominającego o niemieckich 
zbrodniach z okresu drugiej wojny światowej. Co Pan ma na myśli?
Polski turysta, który w centrum Berlina zwiedza miejsca upamiętnia-
jące II wojnę światową, znajdzie w dzielnicy Tiergarten pomnik ku czci 
żołnierzy radzieckich, pomnik ku czci pomordowanych Sinti i Romów, 
pomnik pamięci homoseksualistów prześladowanych przez nazizm 
i pomnik ofiar Holocaustu. Znajdzie też miejsca upamiętniające 
niemiecki ruch oporu i niemieckie cierpienie, czyli miejsce pamięci 
w Bendlerblock albo wieczny ogień płonący na placu im. Theodora 
Heussa ku przestrodze „Nigdy więcej wypędzeń”.

Tymczasem Polska, w której było najwięcej ofiar wojny w stosunku 
do liczby ludności, nie ma tu swojego odpowiedniego miejsca, w którym 
upamiętniono by te ofiary i uhonorowano polski opór. Ten fakt przybysz 
z Polski musi odczuwać jako bolesny deficyt, a w najlepszym razie jako 
kompletny brak zainteresowania ze strony Niemców. Polska leży zaled-
wie godzinę drogi od Berlina, a mimo to wydaje się, że w odczuciu wielu 
Niemców znajduje się znacznie dalej, za Rosją. Dlatego sygnatariusze 
apelu wzywającego do budowy pomnika chcą, by w sercu Berlina po-
wstało miejsce upamiętniające ofiary niemieckiej okupacji w Polsce.
Co Pan ma na myśli, żądając „godnego pomnika”, o którym piszą 
sygnatariusze apelu do Bundestagu i niemieckiej opinii publicznej?
Pomnik powinien podtrzymywać pamięć o milionach ofiar. Naszym 
dążeniem jest, by został odebrany jako szczery gest współczucia. 
Dlatego tak wielkie znaczenie ma jego lokalizacja w symbolicznym 
centrum Berlina. Wielkość nie jest przy tym jedynym ważnym czynni-
kiem – subtelny monument upamiętniający palenie książek na berliń-
skim Bebelplatz jest na swój sposób nie mniej wymowny niż kolosalny 
memoriał ku czci żołnierzy radzieckich w parku Treptower Park.
Do kogo adresowany ma być Pana zdaniem ten pomnik?
Pomnik jest trwałym i publicznym wyrazem wyznania pewnej prawdy hi-
storycznej. Stanowi zatem przede wszystkim wezwanie do szerokiej dys-
kusji w Niemczech na temat naszego stosunku do Polski, kraju, z którym 
jesteśmy związani poprzez historię – w dużej części niezwykle tragiczną 
– tak jak z żadnym innym na świecie. Jednocześnie pomnik mógłby być 
wyrazem dążenia do szczególnie bliskiego partnerstwa z Polską, podob-
nego do tego, jakie mamy z naszym drugim wielkim sąsiadem – Francją.
Skąd bierze się pomysł na umieszczenie pomnika w rejonie dworca 
Anhalter Bahnhof?
Proponujemy lokalizację na placu Askańskim przed pochodzącymi 
z okresu II wojny światowej ruinami dworca Anhalter Bahnhof. To punkt 
usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie ważnych miejsc dokumentują-
cych historię II wojny światowej, jak na przykład siedziby fundacji „Topo-
grafia terroru”. To była centrala SS, która jest dzisiaj placówką edukacyj-
ną zajmującą się tematem zbrodni nazistowskich. Planowane w pobliżu 
Centrum Dokumentacji Fundacji „Ucieczka, Wypędzenie, Pojednanie” 
będzie poświęcone historii europejskich wypędzeń – także Niemców – 
które miały miejsce po II wojnie światowej. Pomnik polskich ofiar okupacji 

może więc pomóc uspokoić obawy Polaków, że będzie to miejsce, w któ-
rym sprawcy zostaną ukazani jako ofiary. Dworzec jest ponadto miejscem 
upamiętniającym pakt Ribbentrop-Mołotow. To właśnie tutaj sowiecki 
minister spraw zagranicznych Mołotow w listopadzie 1940 roku, a więc 
w rok po podziale Polski, był przyjmowany przez swojego niemieckiego 
odpowiednika Ribbentropa z pełnymi honorami wojskowymi.
Co Pana zdaniem można sprawić, by młodzież bardziej interesowała 
się tematyką niemieckich zbrodni popełnionych w czasie II wojny 
światowej na terenie Polski?
Niezmiernie ważna jest wymiana młodzieży i edukacja. Ale bardziej po-
trzebna jest intensywna dyskusja społeczna o polsko-niemieckiej historii.
Jakie są reakcje Pana polskich przyjaciół na pomysł pomnika?
Niezwykle pozytywne. Osoby z Polski, które utwierdzają nas w przeko-
naniu o sensie naszej pracy i wspierają podjętą inicjatywę to w zdecy-
dowanej większości młodzi ludzie – dziennikarze, absolwenci uczelni, 
działacze NGO. Widać, jak ważne jest dla nich, by Niemcy okazali 
Polakom empatię i chcieli dokonać zmian.
Jakie będą kolejne kroki w realizacji projektu?
Decyzja o budowie takiego pomnika musi zapaść w Bundestagu. Osoby, 
które nas wspierają, przede wszystkim polsko-niemiecka grupa parla-
mentarna, aktywnie zabiegają o ponadpartyjne poparcie dla powstania 
polskiego miejsca pamięci. Cały czas trwa publiczna dyskusja, której ide-
alnie sprzyja pełen rocznic historycznych rok 2019. 1 września, 80 lat po 
napaści Niemiec na Polskę, Niemiecki Instytut Spraw Polskich, z którym 
w tym zakresie ściśle współpracujemy, zorganizował na przykład dużą 
publiczną uroczystość upamiętniającą te wydarzenia przed wojenną ruiną 
budynku dworca Anhalter Bahnhof. Uczestniczyli w niej marszałek Sejmu 
Elżbieta Witek i przewodniczący Bundestagu Wolfgang Schäuble.
Zakładając, że pomnik powstanie, planowane są jakieś szczególne 
imprezy towarzyszące jego odsłonięciu?
Wyobrażam sobie na przykład, że mogłyby to być wystawy czasowe na 
stacji szybkiej kolei miejskiej Anhalter Bahnhof. W ten sposób to miej-
sce w jeszcze większym stopniu mogłoby stać się częścią przestrzeni 
publicznej. W polskiej kulturze pomniki są w ogóle niezwykle żywotny-
mi miejscami pamięci. Dlatego jestem pewien, że także polski pomnik 
w Berlinie stanie się wspólnym miejscem upamiętnienia dla Polaków 
i Niemców, w którym regularnie będą płonąć znicze i pojawiać się 
kwiaty, tak jak to często obserwuję w Warszawie.

LEO MAUSBACH
– współinicjator apelu na rzecz wzniesienia  
polskiego pomnika w centrum Berlina.  
Mieszka i pracuje w Warszawie.
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Człowieczeństwo i nienaruszalna godność człowieka to kluczowe 
myśli przewodnie zasad współżycia ludzkiego, w Niemczech zapi-
sane w artykule 1. Ustawy Zasadniczej, a w Polsce w artykule 30. 
Konstytucji. Główną przyczyną umocowania powszechnych praw 
człowieka w międzynarodowym systemie prawnym było doświad-
czenie zbrodni popełnionych w XX wieku. Dzisiaj, także w Polsce 
i Niemczech, stanowią one (i nadal powinny stanowić) ważny funda-
ment życia społecznego. Zrozumienie historii minionego stulecia, 
które dzięki wizytom w miejscach pamięci staje się udziałem mło-
dych ludzi, może być punktem wyjścia dla „myślenia historycznego” 
(Bodo von Borries), a więc myślenia nienarzuconego z góry, lecz 
wyrastającego z samodzielnego doświadczenia historii. To jedno 
z tych przemyśleń, które w praktyce pedagogicznej bywa zresztą 
zbyt rzadko stosowane.

Możliwości
Wizyta w miejscu pamięci na terenie byłego obozu koncentracyjnego 
może pozwolić młodym ludziom zrozumieć, co „już nigdy nie powinno 
się powtórzyć”. Może im uzmysłowić coś, co dziś wydaje się nam nie-
wyobrażalne: zaledwie kilka dziesięcioleci temu w Europie z rasistow-
skich i antysemickich powodów zostały zamordowane miliony ludzi. 
Zbrodnie te zostały dokonane przez Niemców i z ich winy. Oprawcy 
znaleźli przy tym wsparcie wśród państw sprzymierzonych, a także 
w różnej skali wśród ludzi z krajów przez nich okupowanych.

Wytyczne pedagogiki miejsc pamięci1, ukierunkowanej dziś na 
bardzo różnych odwiedzających, służą refleksji nad kompleksowymi 
procesami historycznymi i mają na celu umożliwienie krytycznego 
i uwzględniającego współczesną perspektywę myślenia o dokonanych 
przez nazistów zbrodniach przeciwko ludzkości. To samo dotyczy 
spotkań międzynarodowych, na których pojawiają się dodatkowe moż-

liwości – różne perspektywy historyczne oraz szansa na zbudowanie 
świadomości i empatii w stosunku do kolektywnej (narodowej) narra-
cji innych i wrażliwych dla nich tematów. Celem jest lepsze zrozumie-
nie drugiego człowieka.2 Miejsce pamięci może stać się przestrzenią, 
która będzie skłaniać ludzi w każdym wieku do zastanowienia się nad 
kształtem, jaki chcą nadać w przyszłości życiu w Europie, ale też nad 
tym, na ile ważne jest powracanie do historii w kontekście na przykład 
polsko-niemieckiego dialogu.3

Jak można tego dokonać?
Oczywiście nie wszystkie wymienione powyżej punkty są traktowane 
z taką samą uwagą podczas każdego projektu. Dlatego ogromne zna-
czenie ma przygotowanie do wizyty w miejscu pamięci uwzględniające 
zainteresowania i oczekiwania uczestników. Najlepiej pozwolić im 

Miejsca pamięci jako 
przestrzeń edukacyjna
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JAN MALECHA 
– od 2010 roku pracuje jako pedagog w Domu 
Spotkań Młodzieży Miejsca Pamięci Buchenwald.
 

samodzielnie zdecydować, jak dużą część spotkania chcą poświęcić 
wizycie w miejscu pamięci. Dobrze przygotowane kilkudniowe progra-
my oferują oczywiście więcej możliwości pracy nad opisanymi wyżej 
tematami. Nie trzeba przy tym z góry dokładnie ustalać programu, 
a raczej – kierując się demokratycznymi zasadami w pedagogice – 
elastycznie reagować na zainteresowania młodych ludzi.

Postawione już wcześniej pytanie „Czym jest miejsce pamięci?” 
pozwala przedyskutować jego różne funkcje w przeszłości i teraź-
niejszości4. Przy czym nie chodzi tu o to, by zawczasu dyscyplinować 
uczniów do przyswajania wiedzy, lecz by rozbudzić ich ciekawość i za-
interesowanie planowaną wizytą. Intensywne przygotowanie meryto-
ryczne, jeszcze w szkole, do takich tematów jak „nazistowska wspól-
nota narodowa” (pojmowana jako społeczeństwo bazujące zwłaszcza 
na wykluczaniu pewnych grup ludzi), oraz „przejęcie władzy” przez 
nazistów (rozumiane jako proces przekształcania państwa prawa 
o systemie wielopartyjnym w dyktaturę) pozostawia więcej swobody 
na zajęcie się tym, co dotyczy samego miejsca pamięci.  

“Is this original?”
To pytanie, które – jak pokazuje praktyka pedagogiczna – najczęściej 
pojawia się w miejscach pamięci, obrazuje potrzebę autentyzmu 
u młodych ludzi. Emocje są w końcu ważnym elementem pobytu 
w miejscu pamięci i to mimo całej zapewnionej tu rzeczowości. Nale-
ży je więc traktować poważnie, nawet jeżeli odpowiedź w przypadku 
miejsca pamięci Buchenwald prowadzi często do pewnego rozcza-
rowania wśród słuchających. Bo przecież to właśnie owe nieliczne 
widoczne jeszcze ślady, jak przykładowo pozostałości fundamentów, 
mogą wzbudzić zainteresowanie. Nauka oparta na samodzielnych 
badaniach – czy to realizowana w terenie z wykorzystaniem rysunków, 
fotografii i raportów z archiwum czy też w pomieszczeniach ekspo-
zycyjnych – wybierana indywidualnie, odpowiednio do zainteresowań 
grupy, daje wiele możliwości. Dodatkowo brak historycznych budyn-
ków, a przy tym obecność częściowo kilkudziesięcioletnich tablic 
pamiątkowych, budzi ciekawość i prowadzi do poszukiwania odpowie-
dzi na pytania o to, jak w RFN, NRD i PRL traktowano miejsca niegdy-
siejszych zbrodni. O czym pamiętano, a co z kolei zeszło na drugi plan 
pamięci każdego z tych narodów? Te pytania prowadzą uczestników 
z kolei do kwestii współczesnej, wymagającej krytycznego podejścia, 
kultury pamięci w obu społeczeństwach.

Praca w terenie
Inną formę dostępu do przeszłości stanowi praca z eksponatami po-
chodzącymi z czasów istnienia obozu. W miejscu pamięci Buchenwald 
odbywa się ona w warsztacie restauratorskim, gdzie pod fachowym 
nadzorem specjalistów młodzież oczyszcza znalezione przedmioty. Te 
wielogodzinne czynności skłaniają często do przemyśleń dotyczących 
właściciela i funkcji przedmiotu. Sam materiał, z którego wykonano 
jakieś znaleziska, na przykładguziki z różnych tworzyw sztucznych, 
włączniki elektryczne albo tubki po paście do zębów, uzmysławia 
nam, jak nowoczesne były tamte czasy i na tej bazie pozwala zbudo-
wać bliższe relacje z przeszłością.

Poszukiwanie śladów i odtwarzanie biografii
Dla pewnej uczennicy z Krakowa, która w 2017 roku uczestniczyła w pol-
sko-niemieckim projekcie realizowanym w Buchenwaldzie, wizyta w tym 
miejscu oznaczała dodatkowo poszukiwanie śladów historii własnej 
rodziny. Niemieccy uczniowie zrozumieli i wyczuli emocjonalne napięcie, 
które powstało, gdy dziewczyna z własnej woli przedstawiła prezento-
wane na wystawie dokumenty dotyczące swojego dziadka. Ta sytuacja 
spowodowała, że historia stała się namacalna i nabrała bezpośredniego 
znaczenia dla uczestników spotkania. 

Opowiadanie losów swoich rodzin może być dla Polaków i Niemców do-
brym sposobem na podejście do przeszłości. Przy czym nie chodzi w tym 
przypadku o kwestię winy, która, z punktu widzenia celów dydaktycznych, 

wcale nie jest kluczowa, lecz o pytania dotyczące struktur, w których ludzie 
w tamtych czasach musieli funkcjonować, motywów i sposobów ich postę-
powania, a także konsekwencji ich działań, które ponosili inni.

„Wolność prasy, czy w ogóle wolność słowa, wolność sumienia, god-
ność osobista – wolność ducha – itd., wszystkie te liberalne prawa 
podstawowe zostały teraz zlikwidowane i nie było nawet jednej osoby, 
która byłaby tym absolutnie oburzona, a co więcej nawet nie znaleźli 
się ludzie, których by to w ogóle poruszyło.” (Robert Musil, 1933 r.)

Zbrodnie popełnione w Buchenwaldzie i w innych miejscach należy 
postrzegać z uwzględnieniem postawy ówczesnego społeczeństwa, 
które zauważało je, popierało, odwracało wzrok czy też aktywnie 
w nich uczestniczyło. Czasami pomagano ofiarom. I właśnie dzisiaj, 
w obliczu największego zagrożenia demokracji zbudowanych w opar-
ciu o poszanowanie indywidualnej godności człowieka, młodzi ludzie 
mają tutaj możliwość zastanowienia się nad własnym życiem, otacza-
jącymi ich strukturami i odpowiedzialnością za swoje działanie.

1  Zaliczają się do nich m.in. zasady przyjęte w Niemczech w ramach „Konsensusu 
z Beutelsbach”, a więc zakaz indoktrynacji (np. poprzez nadmierne wykorzysta-
nie emocji) oraz nakaz prezentowania kontrowersyjnych treści jako budzących 
kontrowersje, tj. uwypuklania różnych naukowych i politycznych stanowisk 
w celu umożliwienia samodzielnego osądu. Na uwagę zasługuje też objaśnianie 
wydarzeń z uwzględnieniem ich wieloprzyczynowości i zróżnicowanej oceny.

2   Aktualne badanie znaczenia historii II wojny światowej dla Polaków i Niemców: 
Fundacja Instytutu Spraw Publicznych [wyd.] (2019). Barometr Polska-Niemcy 
2019, Warszawa.

3  Ten punkt dotyczy problemu zwykle krótkiego pobytu w miejscu pamięci, który 
odbija się na jakości refleksji mającej istotne znaczenie dla czasów współcze-
snych i stawia pytanie o uwagę, a tym samym i czas, jakie poświęca się szcze-
gółowej historii miejsca pamięci.

4   I tak na przykład Buchenwald jest dawnym miejscem zbrodni, cmentarzem, 
miejscem upamiętnienia dla krewnych ofiar, miejscem edukacji o charak-
terze muzealnym, miejscem badań naukowych, gromadzenia świadectw 
i wiele więcej. Ponadto były obóz koncentracyjny w latach 1945-1950 był 
wykorzystywany przez Związek Radziecki jako obóz specjalny. Zobacz także:  
www.buchenwald.de/73
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Ocena zjawisk historycznych
Tematem wywołującym silne emocje jest zjawisko migracji we 
współczesnym świecie. Międzynarodowe projekty i dwustronna 
wymiana młodzieży może stać się okazją do dyskusji i refleksji na 
bazie narracji historycznej. Za pomocą podręcznika pokazujemy 
uczniom przykłady migracji i razem z nimi je oceniamy. Dobrym 
punktem wyjścia jest tabela w rozdziale 11.3 pierwszego tomu 
publikacji pokazująca zapożyczenia z języka polskiego w niemiec-
kim i odwrotnie. Rozdział ten, omawiający zjawisko osadnictwa 
niemieckiego w Europie Środkowo-Wschodniej, wykorzystujemy do 

pracy w grupach. Prosimy je o sporządzenie listu osadnika, który 
przybył na Śląsk i zachęca dawnych sąsiadów do pójścia w swoje 
ślady lub im to odradza. Praca powinna uwzględniać opis warun-
ków osiedlenia i ocenę zjawiska. Kolejne tomy publikacji przybli-
żają zagadnienie transferów ludzi na świecie z innych niż ekono-
miczne powodów. Rozdział V drugiego tomu publikacji pokazuje 
pozostałe przyczyny mobilności i uświadamia czynniki przyspie-
szające przemieszczenia ludzi. Na jego podstawie młodzież wyko-
nuje w grupach mapy mentalne (mind maps) zjawiska mobilności 

Bogactwo w podręczniku
Obfitość tekstów źródłowych, ilustracji i pomysłów metodycznych zawartych w pu-
blikacji „Europa. Nasza historia” Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej, 
Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie i Instytutu Badań Podręcznikowych 
w Brunszwiku pozwala wykorzystywać ją w różnych sytuacjach w edukacji szkolnej 
i nieformalnej. Gdy planuje się projekt wymiany grup młodzieży z Polski i Niemiec, 
można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że historia będzie mu towarzyszyła 
bez względu na temat. Proponuję zatem kilka sprawdzonych przez nas – nauczy-
cieli polskich i niemieckich, realizujących wspólne projekty – pomysłów na pracę 
z podręcznikiem, które stawiają sobie za cel kształcenie w młodych ludziach kom-
petencji bardzo pożądanych współcześnie.
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z uwzględnieniem udoskonaleń technicznych i wynikającego z nich 
czasu podróży. Wspólnie omawiamy rezultaty pracy i zwracamy 
uwagę na sytuację współczesnego człowieka wyruszającego w po-
dróż z przewodnikiem, biurem podróży i smartfonem. 

Nauka argumentowania
Temat migracji okazuje się być także dobrym pomysłem do kształcenia 
umiejętności argumentowania. W oparciu o tezę zawartą w zadaniu 
5/251 drugiego tomu podręcznika: „Ludzie żyjący w czasach staro-
żytnych, w średniowieczu i wczesnych czasach nowożytnych byli tak 
samo mobilni jak ludzie dzisiaj” prosimy uczniów o zajęcie stanowiska 
i poszukanie argumentów na jej poparcie. Podporą dla tych rozmów, 
będących ćwiczeniem językowym i merytorycznym, może stać się se-
sja plakatowa przygotowana przez młodzież. W trzecim tomie proces 
migracji autorzy zilustrowali przykładami Niemców osiedlających się 
w Łodzi i migrujących do Ameryki, podobnie jak Polaków, którzy szukali 
swojej szansy na terenie przemysłowych okręgów Niemiec. Zgroma-
dzone w rozdziale 3.5 „Migracja – Europa w ruchu” materiały źródłowe 
można wykorzystać do analizy słabych i mocnych stron migracji, tak by 
uczniowie mogli wyobrazić sobie i ocenić, jakie wątpliwości, zagrożenia 
i szanse towarzyszą decyzji o opuszczeniu domu. Podane tam w ramce 
przykłady „Przeszłość w teraźniejszości”, czyli organizowane w USA 
głównie dla i przez obywateli pochodzenia polskiego „Pulaski Day 
Parade” i niemieckiego „Steuben Parade”, stawiają przed młodzieżą 
pytanie o sposoby zachowania kultury i dziedzictwa w nowym miejscu, 
o asymilację oraz związki z nową i starą ojczyzną. 

Zmiana perspektywy
Podręcznik opracowany przez zespół historyków z Polski i Niemiec 
realizuje jedno z ważniejszych zaleceń Rady Zarządzającej i Rady 
Ekspertów polsko-niemieckiego projektu „Podręcznik do nauczania 
historii” – wieloperspektywiczność. To oznacza, że przedstawione 
w nim wydarzenia i procesy ukazane są z różnych punktów widzenia. 
Spotkania polsko-niemieckie i warsztaty w grupach międzynarodo-
wych mogą być pierwszym zderzeniem uczniów z odmiennym punk-
tem widzenia dotyczącym znanych zjawisk historycznych. Uświado-
mienie sobie wielości perspektyw skłania ich do refleksji o istocie 
narracji historycznej. Zgodnie ze współczesnymi zasadami dydaktyki 
odchodzi się od historii jako zbioru wydarzeń i postaci na rzecz sa-
modzielnego interpretowania i krytyki źródeł oraz zachęca się do 
indywidualnego poruszania się wśród wielu opinii i ocen. Wewnątrz 
publikacji znajdziemy kilka przykładów do zilustrowania odmiennej 
oceny zjawisk i to wcale nie dotyczy relacji polsko-niemieckich. 
Pierwszym przykładem jest postać Napoleona. W rozdziale 4.7 dru-
giego tomu „Napoleon Bonaparte – od oficera do cesarza” autorzy 
umieścili wspomnienia norymberskiego księgarza, bardzo krytyczne 

wobec wojska francuskiego, a kilka stron dalej fragmenty polskie-
go pamiętnika, w którym cesarz został określony jako „Zbawiciel”. 
Dołączone mapy, ilustracje i karykatury stwarzają ciekawą sytuację 
dydaktyczną, kiedy to uczniowie są konfrontowani z odmiennymi 
ocenami i zachęcani do merytorycznej opinii. Ciekawym pomysłem 
na kilkugodzinne zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem materiałów 
odnoszących się do epoki napoleońskiej (rozdziały 4.7 i 4.8 drugiego 
tomu) może stać się ponadto zadanie sporządzenia „Kuriera Ber-
lińskiego” i „Nowin Warszawskich” z 1807 roku. Zrealizowanie obu 
gazet w grupach sprzyjać będzie współpracy, komunikacji językowej 
i refleksji historycznej ze współczesnej perspektywy. Jeśli poleci-
my uczniom dołączyć do treści informacje o ówczesnej modzie czy 
porady żywieniowe, to wytworzony obraz epoki stanie się dla nich 
pełniejszy, a zajęcia bardziej angażujące. 

Ćwiczenie kompetencji twardych
Inne przykładowe ćwiczenie z użyciem podręcznika to stworzenie 
„gazety” z 1000 roku. Uczniowie otrzymali fragmenty kronik Galla 
Anonima i Thietmara z relacjami o zjeździe w Gnieźnie. Zadanie 
wymagało wyszukania w nich informacji o spotkaniu cesarza 
Ottona III z księciem Bolesławem oraz kilku dodatkowych wiado-
mości o charakterze niepolitycznym. Młodzież przeanalizowała 
w zespołach fragmenty obu kronik i poszukała informacji o ich 
autorach. Następnie sporządziła potrzebne relacje w „gazetach”. 
Po zakończeniu prac uczniowie uświadomili sobie odmienne opi-
sy przebiegu zjazdu, zastanawiali się nad przyczynami takiego 
zróżnicowania, oceniali źródła pod kątem ich wiarygodności oraz 
intencje obu autorów. Wykorzystali przy tym elementy żartobliwe, 
co zostało pozytywnie ocenione przez całą grupę. W rozdziale 7.6 
„Początki Polski: dynastia Piastów” pierwszego tomu podręcznika 
redaktorzy zamieścili przykładowo dwie współczesne interpreta-
cje przebiegu spotkania księcia i cesarza. Pokazują one znacze-
nie gestów i symboli w przeszłości i mogą stać się przestrzenią 
do obserwacji zmiany ich interpretacji współcześnie. Ponadto 
tak odległe tematy, opracowywane przez grupy międzynarodowe, 
stwarzają okazję do pracy nad kompetencjami twardymi u mło-
dych ludzi: wyszukiwaniem informacji i ich interpretacją, oceną 
wiarygodności źródeł czy poruszaniem się wśród wielu różnych 
opinii. Emocje towarzyszące im przy ocenianiu przeszłości w tym 
przypadku nabierają mniejszego znaczenia. 

WIESŁAWA ARASZKIEWICZ 
 – nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie 
w Zespole Szkół nr 1 w Szamotułach, uczestni-
czyła w pracach Zespołu Ekspertów polsko- 
-niemieckiego projektu podręcznika do historii, 
ambasadorka Muzeum Polin, absolwentka Mię-
dzynarodowej Szkoły Nauczania o Holokauście 
w Yad Vashem.

Wspólny polsko-niemiecki podręcznik „Europa – Nasza 
historia” został wydany przez Polsko-Niemiecką Komisję 
Podręcznikową we współpracy z Instytutem Badań Pod-
ręcznikowych w Brunszwiku oraz Centrum Badań Histo-
rycznych PAN w Berlinie. Do tej pory ukazały się następu-
jące tomy: 
Tom 1: Od prahistorii do średniowiecza
Tom 2: Czasy nowożytne (do 1815 r.)
Tom 3: Od kongresu wiedeńskiego do I wojny światowej
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 I nstytut Pamięci Narodowej posiada dwudziestoletnie doświadcze-
nie w dziedzinie edukacji historycznej, która jest jednym z filarów 
współczesnego nauczania dzieci i młodzieży. To dla nich prowadzi-

my szereg działań propagujących nie tylko wiedzę historyczną, lecz 
także zachowanie pamięci o ludziach i wydarzeniach z przeszłości. 
Chcemy, by była ona wciąż żywa i została przekazana kolejnym po-
koleniom. Obok tradycyjnych metod edukacyjnych, takich jak lekcje, 
wykłady i spotkania z autorami publikacji, coraz bardziej stawiamy 
na nowoczesne i sprawdzone narzędzia – gry planszowe i terenowe, 
puzzle, komiksy, animacje historyczne czy audiobooki. Dlaczego wy-
braliśmy takie formy i czy udaje się z ich pomocą trafić do młodego 
pokolenia?

Współczesne wyzwania
Obecnie jedną z największych trudności stojących przed nauczyciela-
mi jest skuteczne dotarcie do młodzieży i zachęcenie jej do zgłębiania 
tajników wiedzy, bez różnicy czy jest to historia czy na przykład geo-
grafia lub fizyka. Edukacja to przestrzeń, w której tradycyjne nośniki 
wiedzy i formy jej przekazywania, jak chociażby tekst pisany, są coraz 
mniej skuteczne. Ma to związek z coraz szybszym tempem życia oraz 
wybieraniem przez ludzi innych niż czytanie, mniej angażujących 

i mniej czasochłonnych form przyswajania wiedzy, jak chociażby oglą-
danie filmów w serwisie YouTube, czytanie blogów i serwisów tema-
tycznych lub słuchanie audiobooków. Chcąc wyjść naprzeciw nowym 
trendom, Instytut Pamięci Narodowej sukcesywnie wdraża innowacyj-
ne metody edukacyjne. 

Gra, komiks i animacja
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KAROL LITWIN 
– pracownik Biura Edukacji Narodowej IPN.

Gry
Gry stanowią jedno z najważniejszych narzędzi edukacyjnych insty-
tutu. Ich wielką zaletą jest to, że pozwalają przyswajać wiedzę histo-
ryczną przy okazji dobrej zabawy. Są bardzo uniwersalnym narzę-
dziem, niezwykle prostym w zastosowaniu. To gotowy materiał dydak-
tyczny. IPN jest obecnie jednym z wiodących wydawców gier eduka-
cyjnych w Polsce. Wśród kilkunastu tytułów największą popularność 
zdobyła „Kolejka”. Ta gra, opowiadająca o realiach życia codziennego 
w schyłkowych latach PRL-u, sprzedała się już w ponad 100 tysiącach 
egzemplarzy. Dzięki wielu wersjom językowym (m.in. angielskiej 
i niemieckiej) cieszy się dużą popularnością nie tylko w Polsce, lecz 
także zagranicą. Polega na wcielaniu się graczy w obywateli ówcze-
snej Polski, dzięki czemu pomaga zrozumieć młodym pokoleniom, 
także obcokrajowców, jak egzystował człowiek w państwie komuni-
stycznym. Inną bardzo ciekawą i zbierającą świetne recenzje grą jest 
„Niepodległa”. Jej akcja rozpoczyna się w 1914 roku i trwa do 1920 
roku. Gracze nie rywalizują ze sobą, tylko współpracują, by odzyskać 
dla Polski niepodległość, co także stanowi ważną wartość edukacyjną 
gry. Co ważne, ma ona dwa warianty – pełny, gdzie rozgrywka trwa 
ok. 60-90 minut oraz szkolny, trwający ok. 20-30 minut, który można 
wykorzystać w trakcie lekcji. 

Komiksy
Kolejnym sposobem promowania historii są komiksy. Atrakcyjna 
forma graficzna, ograniczona ilość tekstu, dynamiczna akcja i bogata 
w treść opowieść to najkrótsza recepta na zdobycie uwagi młodego 
czytelnika. Niektórym może wydawać się, że taka forma przedsta-
wiania nieraz tragicznych wydarzeń jest zbyt banalna czy nawet try-
wialna. Nie stanie się tak, jeśli potraktujemy komiksy nie jako typowe 
narzędzia edukacyjne, a raczej instrumenty służące zaciekawieniu 
odbiorcy danym tematem i sprowokowaniem go do zgłębienia intere-
sujących go zagadnień. Jak pokazuje nasze doświadczenie, komiks 
jako metoda edukacyjna jest w swojej formie bardzo interesujący 
dla młodzieży. Świadczy o tym popularność organizowanego przez 
IPN od siedmiu lat konkursu „Epizody z najnowszej historii Polski 
w komiksie”. Polega on na wykonaniu komiksu przedstawiającego 
epizod na tle wydarzeń ważnych dla dziejów polskiego społeczeństwa 
z udziałem realnego lub fikcyjnego bohatera. Zaletą pracy nad komik-
sem jest fakt, że uczniowie, którzy szukają inspiracji dla swojej pracy 
i przygotowują jej fabułę, muszą sięgnąć do historii interesującego ich 
okresu i dobrze się z nią zapoznać, by nie popełnić błędów meryto-
rycznych.

Filmy i animacje
W pracy z młodzieżą dobrze sprawdzają się także filmy i animacje, 
które można znaleźć między innymi na kanale IPNtv w serwisie 
YouTube oraz naszym fanpage’ u na Facebooku. Największym zain-
teresowaniem cieszą się tu krótkie, dynamiczne formy, jak choćby 
animacja „Niezwyciężeni” opowiadająca o 50 latach heroicznej walki 

Polaków o odzyskanie wolności. Poza tym bardzo pozytywny odbiór 
mają również liczne spoty rocznicowe czy cykl etiud filmowych o żoł-
nierzach podziemia antykomunistycznego. Także duże produkcje, 
jak pełnometrażowy film dokumentalny „Zapora” przedstawiający 
tragiczne losy żołnierza walczącego przeciwko dwu okupantom – nie-
mieckiemu i po 1945 roku sowieckiemu – znajdują wielu odbiorców. 
Bardzo ważnym czynnikiem jest w tym wypadku nie sama treść, a styl 
i jakość danej ekranizacji, gdyż to one stanowią o zasięgu każdej 
produkcji. 

Audiobooki
Inną zdobywającą coraz większe uznanie formą popularyzowania 
historii są audiobooki. Czytane przez znanych aktorów pamiętniki 
i wspomnienia uczestników ważnych wydarzeń w dziejach Polski są 
świetnym materiałem popularyzującym historię. Jak wynika z ba-
dań przeprowadzonych przez Instytut Badawczy ARC Rynek i Opinia 
w 2017 roku, aż 72% zapytanych Polaków słucha audiobooków pod-
czas codziennego przemieszczania się środkami transportu publicz-
nego, a 65% w trakcie jazdy samochodem. Mimo iż najpopularniej-
szym gatunkiem wybieranym przez słuchaczy jest sensacja i krymi-
nał, to dużym zainteresowaniem cieszy się również historia. 

Jeszcze dalej w przyszłość
Będąc jednym z innowatorów w dziedzinie edukacji historycznej, nie 
poprzestajemy na korzystaniu z opisanych metod, ale nadal szukamy 
nowych, skutecznych form przekazywania wiedzy. Jak pokazują nasze 
statystyki – przyszłość tkwi w multimediach. Wielomilionowe odtworze-
nia naszych animacji i filmów edukacyjnych świadczą o dużym zapotrze-
bowaniu na takie formy przekazu. Dlatego bazując na doświadczeniach 
Finów, chcielibyśmy w najbliższej przyszłości spróbować stworzyć inter-
netową grę terenową na smartfony podobną do popularnej PokemonGo. 
Takie połączenie wysiłku intelektualnego z zabawą i ruchem na świeżym 
powietrzu daje bowiem zaskakująco wysokie wyniki w nauce. Powinni-
śmy pamiętać, że jeśli chcemy skutecznie nauczać historii, zawsze musi-
my myśleć o jeden krok do przodu. 
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Celem Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN jest edukacja o nie-
mal 1000-letniej obecności Żydów na ziemiach polskich. Aranżacja 
galerii narracyjnej i multimedialnej wystawy stałej, wsparta wiedzą 
przewodników, tworzy stymulującą i cenną lekcję historii o zwy-
kłym, codziennym życiu społeczności żydowskiej w kontekście 
dziejów społeczeństwa i państwa polskiego. Bogate treści wystawy 
stałej oraz wystaw czasowych stanowią punkt odniesienia przy 
budowaniu programu edukacyjnego muzeum, skierowanego do 
różnych grup odbiorców.

Edukacja na różnym poziomie
Oferta muzeum jest dostosowana do potrzeb i percepcji określonych 
grup odwiedzających: dzieci, młodzieży szkolnej, studentów i nauczy-
cieli. Uwzględnia ich poziom wiedzy oraz metodykę pracy z nimi – od 
różnorodnych form aktywności artystycznej dla najmłodszych przez 
zajęcia warsztatowe dla starszych, skończywszy na wystawach, semina-
riach, spotkaniach i konferencjach dla dorosłych. Muzeum chce bowiem 
dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców, pomagać im w realizacji 
potrzeb poznawczych i wpływać na ich postawy, niezależnie od wieku. 

Przestrzeń dla każdego
Dzieci w wieku przedszkolnym bawią się i uczestniczą w tematycznych 
spotkaniach w specjalnie dla nich zaprojektowanym i wyposażonym 
Miejscu Edukacji Rodzinnej „U Króla Maciusia”. Warsztaty dla dzieci 
w wieku szkolnym w większości zaczynają się i kończą w salach Cen-

trum Edukacyjnego, a ich środkowa część odbywa się w wybranych ga-
leriach wystawy stałej. Uczniowie uczą się poprzez odkrywanie i działa-
nie, a przestrzeń wystawy jest najważniejszym i najlepszym miejscem 
dla takiego doświadczenia. Oferta edukacyjna jest tworzona także do 
każdej wystawy czasowej, którą muzeum otwiera dwa razy w roku.

Warsztaty angażujące umysł i zmysły
W kompleksowej ofercie muzeum skierowanej do szkół znajdują się 
warsztaty, które obejmują edukację historyczną, kulturową i antydy-
skryminacyjną. Pomagają one nauczycielom w realizacji programu 
dydaktycznego i wychowawczego na każdym etapie edukacji. Są pro-
wadzone przy pomocy atrakcyjnych, angażujących metod i środków 
dydaktycznych. Przykładowo w roku szkolnym 2018/2019 największym 
zainteresowaniem, zarówno wśród uczniów szkół podstawowych, jak 
i ponadpodstawowych, cieszyły się warsztaty „Spotkania z kulturą 
żydowską”. Są one realizowane przy pomocy galerii wystawy stałej 
„Miasteczko”, prezentującej życie żydowskie od połowy XVII do końca 
XVIII wieku. Młodzi ludzie odwiedzają na wystawie miejsca, w których 
toczyło się żydowskie życie: targ, karczmę, dom i barwną synagogę. 
Poznają tradycje związane ze świętami żydowskimi, wykorzystując 
wszystkie zmysły – mogą dotknąć replik eksponatów, wąchać wonną 
besamimkę czy słuchać tradycyjnych pieśni. Uczniowie szkół pod-
stawowych najczęściej wybierali także warsztaty „Dzieci i ryby głosu 
nie mają”, poświęcone pedagogice Janusza Korczaka i w dużej części 
prowadzone na galerii „Ulica”, dedykowanej okresowi 1918-1939. 

1000-letnia historia  
na wyciagnięcie ręki
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Wchodzenie w obce role
Z wystawy stałej nie korzystają natomiast uczestnicy dwugodzinnych 
lub całodniowych warsztatów antydyskryminacyjnych. Odbywają się 
one w salach edukacyjnych i w dużej mierze opierają się na ćwicze-
niach symulacyjnych i dyskusjach. Najczęściej wybierany warsztat 
antydyskryminacyjny w minionym roku „Jak pięknie się różnić” po-
dejmuje problem różnic na tle statusu społecznego i majątkowego 
w grupie klasowej czy rówieśniczej, mogących prowadzić do różnych 
form dyskryminacji. W jego trakcie młodzi ludzie wchodzą w różne 
role, uczą się postaw zrozumienia i empatii dla osób znajdujących 
się w gorszej sytuacji życiowej i szukają sposobów eliminowania lub 
ograniczania problemów grupowych.

Zajęcia szyte na miarę
Muzeum POLIN jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami 
ruchowymi, sensorycznymi i intelektualnymi. Dla każdej zgłoszonej 
grupy z niepełnosprawnościami rodzaj zajęć jest ustalany indywidu-
alnie. Dotyczy to zarówno samego oprowadzania po wystawie stałej, 
jak i zajęć warsztatowych. Na specjalne zamówienie niektóre zajęcia 
mogą być prowadzone w językach obcych lub poza budynkiem mu-
zeum, na przykład w szkołach przyszpitalnych.

Dbałość o relacje
Edukatorzy muzeum starają się realizować wszystkie działania w rzetelny 
i profesjonalny, a zarazem atrakcyjny i różnorodny sposób. Ich celem jest 
zbudowanie dobrej relacji z grupą oraz stworzenie przyjaznej i bezpiecznej 
atmosfery, która motywuje do uczestniczenia w zajęciach. Dbają o to, aby 
ta relacja była oparta na szacunku i podmiotowym traktowaniu. Z ewalu-
acji jednoznacznie wynika, że wszystkie te zamiary udaje się im spełnić. 

Językiem młodych
Edukacja dla nauczycieli oraz wspieranie ich w pracy to w Muzeum 
POLIN jeden z najważniejszych priorytetów. Uczenie młodego poko-
lenia o 1000-letnim dziedzictwie polskich Żydów i jego tragicznym 
końcu w czasie II wojny światowej oraz próbie jego odbudowania są 
bowiem kluczem do zrozumienia wielu mechanizmów społecznych, 
a co za tym idzie – do zrozumienia współczesności. 

Aby dotrzeć do młodego pokolenia, muzeum musi porozumiewać 
się jego językiem, używać narzędzi, które są mu bliskie i apelować do 
potrzeb ważnych z jego punktu widzenia. Dlatego też oferta dla nauczy-
cieli opiera się na nowoczesnej dydaktyce i nowoczesnych narzędziach, 
bliskich młodzieży. Składa się na nią miedzy innymi baza materiałów 
do wykorzystania, wśród których szczególnie dużym zainteresowaniem 
młodzieży cieszy się film edukacyjny „Nie było żadnej nadziei”. Jest on 

połączeniem animacji stworzonej przez znanego artystę z fragmentami 
wideo relacji świadków i uczestników powstania w getcie warszawskim. 
Do filmu stworzono specjalne materiały dydaktyczne.

Wyłącznie dla nauczycieli
Muzeum od początku prowadzi różne formy działań wyłącznie dla na-
uczycieli, takie jak szkolenia, kursy, konferencje edukacyjne i spotka-
nia. W odpowiedzi na bieżące zapotrzebowania polskich pedagogów 
programy te organizowane są z myślą o zbliżających się rocznicach 
wydarzeń historycznych czy też o aktualnych problemach społecz-
nych, takich jak mowa nienawiści czy wpływ propagandy na kształto-
wanie postaw młodzieży.

Od sześciu lat nauczyciele z całej Polski zapraszani są na najstar-
szy w ofercie POLIN-u intensywny kurs „Nauczanie z użyciem relacji 
w XXI wieku”, realizowany wspólnie z fundacją USC Shoah Foundation. 
Fundacja jest posiadaczem największej na świecie kolekcji relacji 
świadków i ocalałych z ludobójstw XX i XXI wieku, do której Muzeum 
POLIN posiada pełny dostęp jako jedyna instytucja w Polsce. Na kur-
sie uczestnicy uczą się, jak przy pomocy międzynarodowej platformy 
edukacyjnej IWitness efektywnie i w nowoczesny sposób, adekwatny 
do zainteresowań uczniów, tworzyć materiały edukacyjne kształtujące 
krytyczne myślenie i empatię oraz nauczające o prawach człowieka. 

W 2018 roku w programie edukacyjnym Muzeum POLIN uczestni-
czyło ponad 50 tysięcy dzieci i młodzieży szkolnej. Przeprowadzono 
dla nich 1200 warsztatów oraz 900 oprowadzań po wystawach i space-
rów edukacyjnych.

PIOTR KOWALIK
– historyk-dydaktyk, główny specjalista  
ds. judaistyki i metodyki w Muzeum POLIN.

Oferta dla szkół: 
   www.polin.pl/pl/uczniowie-i-nauczyciele

Baza materiałów:
   www.polin.pl/pl/bazamaterialow

Film „Nie było żadnej nadziei”: 
  www.youtube.com/watch?v=MI3bEHjhYds
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Szanse i wyzwania w pracy ze świadkami historii
„To był najlepszy wykład o «trudnym okresie» niemieckiej historii, 
jaki kiedykolwiek słyszałam! Swoje przeżycia przekazał Pan w sposób 
tak autentyczny i emocjonalny, że słuchający wykładu mieli wrażenie 
współuczestnictwa w wydarzeniach, a czasami byli nawet bliscy łez.” 
Tak napisała pewna gimnazjalistka z Bawarii po rozmowie z pocho-
dzącym z NRD świadkiem historii, którego zaproszono na spotkanie 
do jej szkoły. Ten cytat bardzo dobrze pokazuje, jakie możliwości ofe-
ruje szkołom zrównoważona i połączona z metodycznie moderowaną 
refleksją praca ze świadkami historii, a także, jakie niesie ze sobą wy-
zwania: dzięki osobistej relacji świadka łatwiej można zainteresować 
uczniów historią NRD i zmotywować ich do pracy. Uczniowie mogą 
zadawać swojemu rozmówcy pytania i wpływać na przebieg rozmowy, 
mają też poczucie, że kawałek historii poznali „z pierwszej ręki”. Ale 
czy te przeżycia powinny doprowadzać ich do łez?

Jak radzić sobie z emocjami?
Silne emocje mogą rozwijać w uczniach empatię, ale mogą też wypa-
czyć ich spojrzenie, uniemożliwiając krytyczny dyskurs z relacją świad-
ka historii. W ramach przyjętego w 1976 roku Konsensusu z Beutels-
bach dydaktycy zgodzili się na zakaz indoktrynacji. Balans na granicy 
pomiędzy pożądaną emocjonalnością i niepożądanym przytłoczeniem 
siłą przekazu – na przykład z powodu szczególnie drastycznych opisów 
ucieczki lub sytuacji związanych z więzieniem – nie zawsze jest rzeczą 
łatwą. Jednak dzięki dobremu przygotowaniu i późniejszemu omó-
wieniu spotkania odbytego ze świadkiem historii oraz profesjonalnej 
moderacji samej rozmowy, można poradzić sobie z tym problemem. 
Trzeba przy tym chronić zarówno świadków historii przed zbyt intymny-
mi pytaniami uczniów, jak i samych uczniów przed nadmiernie wstrzą-
sającymi relacjami świadków. Wskazane jest umieszczanie zasłysza-
nych treści w odpowiednim kontekście i ich właściwe klasyfikowanie. 
Biografia świadka historii jest jego indywidualną biografią i nie może 
być traktowana jako odzwierciedlenie całej „historii NRD”. Inni ludzie 
mogli przecież przeżywać podobne sytuacje zupełnie inaczej.

Różne, żywe świadectwa
Lata 1989/90 to okres pozytywnych przemian w Europie Środkowo- 
-Wschodniej i Niemczech oraz zakończenie zimnej wojny. 30 lat temu 
pełni odwagi ludzie dzięki swojemu zaangażowaniu zdołali doprowa-
dzić do upadku muru i przygotować przełom polityczny oraz proces 
zjednoczenia Niemiec. Wyjątkowość pracy nad historią NRD i pamięci 
o pokojowej rewolucji polega na tym, że – w przeciwieństwie do histo-
rii narodowego socjalizmu – jeszcze bardzo wielu, także młodszych, 

świadków tych czasów jest nadal bardzo aktywnych i może udostęp-
niać swoje doświadczenia w pracy edukacyjnej. Liczne przeżycia 
związane z wyjazdem, ucieczką, ruchem na rzecz ochrony środowiska 
i pokoju, młodzieżową opozycją i życiem codziennym w NRD umożli-
wiają zróżnicowane spojrzenie na okres przezwyciężania drugiej nie-
mieckiej dyktatury oraz jej skutków dla trwającego od 1989/90 roku 
procesu transformacji systemowej.

Portal zeitzeugenbuero.de
Przy pomocy portalu   www.zeitzeugenbuero.de Federalna Fundacja 
ds. Rozliczenia Dyktatury SED od 2009 roku wspiera pracę ze świadkami 
historii w ramach edukacji historyczno-politycznej. Portal stworzony 
przy udziale wszystkich landów, Federalnego Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych oraz Federalnego Pełnomocnika ds. Kultury i Mediów, 
udostępnia nauczycielom i innym zainteresowanym osobom na terenie 
całych Niemiec dane kontaktowe do świadków historii, którzy przeżyli 
kilka dziesięcioleci dyktatury Socjalistycznej Partii Jedności, okres 
podziału Niemiec oraz proces ponownego zjednoczenia i transformacji 
w latach 90. Celem tej pracy jest zbudowanie „mostów pamięci” dla 
młodych ludzi, którzy sami nie doświadczyli już istnienia dwóch państw 
niemieckich i w ten sposób zachęcenie ich do rozliczenia z przeszłością.

W dziale świadków historii można w tej chwili badać przeszło 360 
biografii, w tym także osób anglojęzycznych. W celu przygotowania 
i omówienia odbytych spotkań ze świadkami portal udostępnia bez-
płatne moduły lekcyjne, informacje biograficzne o świadkach historii 
oraz materiały odnoszące się do konkretnych tematów z historii naj-
nowszej. Z platformy korzystają osoby zajmujące się edukacją w wy-
miarze szkolnym i pozaszkolnym, młodzież oraz dziennikarze.

Praca ze świadkami historii w lustrze współczesności
Różnorodne biografie świadków historii pochodzących ze wschodnich 
i zachodnich Niemiec pozwalają z wielu perspektyw spojrzeć na ten 
rozdział najnowszej historii, który jest już bardzo odległy dla obecnej 
generacji urodzonej w społeczeństwie złożonym w dużej części z mi-
grantów. Zróżnicowane narracje przekazywane kolejnym pokoleniom 
dzięki pamięci rodzinnej powodują, że w Niemczech nadal funkcjonują 
niejednoznaczne interpretacje czasów przełomu 1989/90 i tak powin-
no pozostać. Rozliczenie z historią NRD na styku demokracji i dykta-
tury może w najlepszym przypadku pomóc w zrozumieniu obecnego 
układu sił w polityce niemieckiej i występujących w niej problemów 
oraz wzmocnić antytotalitarny konsensus w niemieckim społeczeń-
stwie. Praca ze świadkami historii jest ważnym sposobem na me-
todyczne podejście do tej tematyki, to zaś wspiera dyskurs młodych 
ludzi z historią i może wzbogacić programy wymiany młodzieży.

Historia najnowsza z pierwszej ręki

LUCIE KIEHLMANN
– pracowniczka ds. Świadków Historii i Edukacji 
Szkolnej w Federalnej Fundacji ds. Rozliczenia 
Dyktatury SED.

KATHARINA HOCHMUTH
– kierowniczka Działu Edukacji Szkolnej  
w Federalnej Fundacji ds. Rozliczenia Dyktatury 
SED.
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Ośrodek KARTA wykorzystuje cyfrowe narzędzia w pracy nad 
pamięcią historyczną od blisko 20 lat. Jednym z najnowszych 
jest uruchomiony w maju 2019 roku portal edukacyjny „Wojna 
i pamięć. Terror, codzienność i praca przymusowa – Polska pod 
okupacją niemiecką (1939-1945)”. Bazuje on na zasobie źródeł 
zgromadzonych metodą oral history (historii mówionej). Zarówno 
praca z nimi, jak i zapisywanie jej wyników, odbywają się onli-
ne. W sieci istnieje też możliwość ich prezentowania, wycinania 
i komentowania fragmentów filmów (wybranych na przykład ze 
względu na własny temat badawczy), montowania zdjęć i doku-
mentów (umieszczonych w materiałach pomocniczych) lub od-
powiadania na sformułowane przez twórców portalu pytania do 
wywiadów w edytorze tekstu.

Dla zainteresowanych historią
Oferta edukacyjna portalu skierowana jest głównie do uczniów zainte-
resowanych historią i stworzona została zarówno z myślą o zajęciach 
szkolnych (w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych), jak 
i o edukacji pozaszkolnej, w tym samodzielnej nauce. Mogą z niej sko-
rzystać także nauczyciele i edukatorzy, nie tylko na lekcjach historii, 
ale także języka polskiego, etyki czy w edukacji o prawach człowieka, 
a także animatorzy kultury, studenci fakultetów pedagogicznych czy 
studenci Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Relacje oral history
Portal zawiera siedem relacji pochodzących z archiwum interneto-
wego „Praca przymusowa 1939–1945”, w których świadkowie historii 
opowiadają o swoich osobistych przeżyciach w okresie nazizmu, 
szczególnie o pracy przymusowej na rzecz Trzeciej Rzeszy. Ten temat 
był dotychczas często nieobecny nie tylko w narodowych kulturach 
pamięci Polski i Niemiec, lecz także w edukacji w obu krajach. Wy-
brane przez KARTĘ relacje prezentują różnorodne losy ludzi miesz-
kających na przedwojennym terytorium Polski: więźniów obozów 
koncentracyjnych, Polaków i Polek wywożonych na roboty do Niemiec 
czy Austrii, polskiej Żydówki z kresów wschodnich czy „robotnicy ze 
Wschodu”. Odmienne doświadczenia i pamięć świadków składają się 
na wieloperspektywiczny obraz czasu wojny.

Filmy
Punktem wyjścia do pracy online są ok. 25-minutowe filmy, będące 
skrótem wywiadów biograficznych. Tło historyczne wydarzeń, o których 
opowiadają świadkowie, można poznać poprzez wielowarstwową mapę 
Europy, która pokazuje zmiany terytorialne przed wojną i w jej trakcie, 
interaktywną oś czasu oraz leksykon wraz z wyszukiwarką. Na porta-
lu dostępny jest także bogaty zasób fotografii, dokumentów, tekstów 
z informacjami kontekstowymi, wskazówki dydaktyczne itp., a także 
propozycje tematycznych analiz i interpretacji. Podobną rolę odgrywa 
25-minutowy film kontekstowy „Stracone lata 1939-1945. Terror, 
codzienność, praca przymusowa”, który zawiera blisko 200 zdjęć 
archiwalnych, często nieznanych w Polsce, oraz fragmenty relacji 
kolejnych świadków historii.

Zadania
Do każdej relacji stworzone zostały zadania o różnym stopniu trud-
ności. Każdy użytkownik portalu znajdzie zadania odpowiednie do 
swoich możliwości i potrzeb: wprowadzające (do metody oral history, 
historii świadka epoki i kontekstu historyczno-geograficznego), po-
głębiające dla osób zainteresowanych zdobyciem dodatkowej wiedzy 
i umiejętności oraz rozszerzające, których cele często wykraczają 

Spotkanie z historią w sieci

poza pracę tylko z daną relacją świadka. Tagi (hasła) i komentarze 
dydaktyczne określają cele pracy, proponują odpowiednie formy re-
alizacji oraz porządkują tematy i zakres zadań. Ma to ułatwić wybór 
zadań i pracę z nimi online. 

Twórcy portalu
Platforma powstała we współpracy Fundacji Ośrodka KARTA z Wol-
nym Uniwersytetem Berlińskim (Freie Universität Berlin), przy 
merytorycznym wsparciu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzie-
ży. Finansowana jest przez Fundację „Pamięć, Odpowiedzialność, 
Przyszłość” (EVZ), powstałą w 2000 roku w celu wypłaty świadczeń na 
rzecz dawnych robotników przymusowych oraz zachowania pamięci 
o nazistowskim bezprawiu.

  www.edukacja.wojnaipamiec.pl 
Portal edukacyjny „Wojna i pamięć. Terror, codzienność 
i praca przymusowa – Polska pod okupacją niemiecką 
(1939-1945)”.

  www.zwangsarbeit-archiv.de/pl  
Archiwum internetowe „Praca przymusowa 1939–1945”.

  www.uczycsiezhistorii.pl 
Główny portal edukacyjny Ośrodka KARTA, poświęcony 
doświadczeniom totalitaryzmów XX wieku i będący platfor-
mą projektów edukacyjnych dotyczących historii Polski i jej 
sąsiadów oraz praw człowieka.

DOKUMENTALIŚCI W TRAKCIE ROZMOWY Z HALIMĄ KORYCKĄ, ŚWIADKIEM HISTORII.

AGNIESZKA KUDEŁKA  
(po lewej) – koordynatorka 
projektów edukacyjnych 
Ośrodka KARTA.  

ALICJA WANCERZ-GLUZA  
– wicedyrektorka ds. edukacji 
Ośrodka KARTA.



22

PUBLIKACJE I MEDIA INFO PNWM NR 2/2019

Podstawa to przezwyciężyć dystans…
II wojna światowa nawet teraz, ponad 70 lat po jej zakończeniu, zaj-
muje centralne miejsce w kolektywnej pamięci polskiego i niemiec-
kiego społeczeństwa – stąd też jej silne oddziaływanie na polsko-nie-
mieckie relacje. Na organizowanych przy wsparciu Polsko-Niemiec-
kiej Współpracy Młodzieży (PNWM) spotkaniach młodzieży nierzadko 
w programie znajduje się wizyta w miejscu pamięci nazistowskiego 
terroru lub muzeum poświęconym tej tematyce, a niekiedy tematowi 
narodowego socjalizmu poświęca się nawet cały program wymiany.

Istotnym warunkiem przynoszącej długotrwałe efekty pracy z tą pro-
blematyką jest przezwyciężenie pozornego dystansu do wydarzeń z prze-
szłości oraz wzbudzenie empatii wśród młodych ludzi. Stworzenie nie tylko 
intelektualnej, lecz także emocjonalnej więzi z danym tematem wymaga 
czasu i udaje się lepiej, gdy pracuje się z biografiami ofiar, uwzględniając 
jednocześnie uwarunkowania dzisiejszego świata młodzieży oraz jej zain-
teresowania. Jak w czasach narodowego socjalizmu i II wojny światowej 
wyglądało codzienne życie rówieśników? Jakie ślady po tym okresie pozo-
stały w mieście czy regionie? Być może uda się znaleźć powiązania – nawet 
jeśli miałyby mieć wstrząsający charakter – pomiędzy polską i niemiecką 
miejscowością, z których pochodzą uczestnicy spotkania?

…i uwzględnić różne perspektywy
Podstawą jest dobre merytoryczne i metodyczne przygotowanie or-
ganizatorów na fakt, że w mieszanej grupie, jaką tworzą uczestnicy 
polsko-niemieckiej wymiany młodzieży, z pewnością pojawią się różne 
narodowe, regionalne i rodzinne perspektywy, z których postrzegany 
jest wspomniany okres. Dlatego planując program, należy pamiętać, 
że niektóre aspekty okresu nazizmu mogły w jednym z krajów nie być 
omawiane na lekcjach, podczas gdy w drugim akurat tym elementom 
przypisuje się duże znaczenie. Do nieporozumień mogą doprowadzić 
ponadto różne kultury pamięci i tradycje upamiętniania, nawet gdy 
pozornie wydaje się, że grupa rozmawia o tym samym.

Podręcznik… 
Podczas przygotowania do spotkania młodzieży można wykorzystać 
dwie pomoce opracowane przez PNWM: podręcznik „Polska – Niem-
cy. Wojna i pamięć” oraz portal internetowy „Miejsca pamięci II wojny 
światowej w Polsce i w Niemczech”. Nad podręcznikiem, który ukazał 
się w dwóch identycznych wersjach językowych, pracowało 41 pol-
skich i niemieckich historyków i politologów. Składa się on z trzech 
części: „Historia”, „Pamięć” i „Pojęcia kluczowe”. Pierwsze dwie 
zawierają obszerne eseje, które wprowadzają w problematykę niejed-
nakowych sposobów postrzegania poszczególnych aspektów II wojny 
światowej w Polsce i Niemczech oraz pokazują, w których z nich 
oceny w obu krajach są zgodne. Eseje zostały przy tym zredagowane 
w taki sposób, by ich przystępność dla odbiorców w Polsce i Niem-
czech była taka sama. Ponadto w książce wyjaśniono, jaką rolę od-
grywają wydarzenia wojenne w kulturach pamięci obu krajów, a także 
jaką rolę odgrywały w dawnych wschodnich i zachodnich Niemczech 

Wiedza na dobry początek 

oraz w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Podręcznik może pomóc 
w przypomnieniu sobie lub poznaniu różnych aspektów dyktatury 
narodowego socjalizmu oraz okresu II wojny światowej, w tym nie-
mieckiej i sowieckiej polityki okupacyjnej w Polsce, przymusowych 
przesiedleń i migracji ludności lub roznieconych przez Niemców 
konfliktów etnicznych pomiędzy Polakami, Żydami, Ukraińcami i Bia-
łorusinami. W tym zakresie najbardziej pomocna może być trzecia 
część podręcznika, dostarczająca zwięzłych informacji w 145 hasłach, 
wśród których znajdują się zarówno tak często wyszukiwane jak „obóz 
koncentracyjny”, „nazistowska teoria rasowa”, „Displaced Persons” 
czy „powstanie warszawskie”, jak i takie, których znaczenie nie dla 
wszystkich jest jasne, jak „akcja pruszkowska” lub „Piraci Szarotki”.

… i portal internetowy jako wsparcie 
Jako źródło informacji i pomysłów przygotowany został dwujęzycz-
ny portal internetowy PNWM „Miejsca pamięci II wojny światowej 
w Polsce i w Niemczech”. Jego treści mogą stanowić uzupełnienie 
dla takich stron internetowych jak „Niemieckie obozy w Polsce” In-
stytutu Pamięci Narodowej (www.truthaboutcamps.eu) czy portalu 
oferującego przegląd miejsc pamięci niemieckiej fundacji „Topogra-
fia terroru” (www.gedenkstaetten-uebersicht.de). Jednak portal 
PNWM, w przeciwieństwie do wspomnianych stron, obok informacji 
o miejscach pamięci zlokalizowanych na terenie dzisiejszej Polski 
i Niemiec gromadzi także dane o innych formach upamiętnienia: 
muzeach, cmentarzach, pomnikach i tablicach pamiątkowych. Każde 
z haseł dostarcza czytelnikowi ogólnych informacji o historii wyda-
rzeń w miejscu, które się pod nim kryje, a w zakładce „Pamięć” opis 
sposobu upamiętniania tych wydarzeń w minionych latach, rodzaju 
wystawy lub eksponowanych przedmiotów. Poszczególne miejsca 
pamięci można wybierać z alfabetycznej listy lub wyszukiwać na ma-
pach Polski i Niemiec. W ten sposób użytkownicy mogą łatwo znaleźć 
interesujące ich miejsca lub obiekty zlokalizowane w swojej okolicy 
albo w pobliżu miejscowości, w której realizują swój projekt. Może się 
to stać zaproszeniem do zainteresowania się śladami historii nazizmu 
i II wojny światowej w swoim regionie, zbadania losów jego mieszkań-
ców i skorzystania z oferty dydaktycznej lokalnych instytucji.

MARIA ALBERS
– kierowniczka referatu koordynacji w Polsko- 
-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Dobre przygotowanie jest w przypadku polsko-niemieckich projektów poświęconych 
tematyce II wojny światowej absolutnie niezbędne. Chodzi bowiem nie tylko o za-
pewnienie młodym ludziom koniecznej wiedzy do pracy z wymagającymi tematami, 
ale także o to, by uwrażliwić ich na różne narodowe czy regionalne perspektywy 
w percepcji tej problematyki. Mogą być w tym pomocne publikacja i portal PNWM.

„Miejsca pamięci II wojny światowej w Polsce i w Niemczech”
 www.miejscapamieci.org

ZD
JĘ

CI
E:

 A
N

N
A 

PO
W

IE
R

ŻA



PUBLIKACJE I MEDIAINFO PNWM NR 2/2019

23

Poza wspomnianymi na wcześniejszych stronach publikacjami, 
metodami i projektami różnych instytucji chcielibyśmy zwrócić 
uwagę czytelników na pozostałą ofertę – wydawnictwa, portale, 
wystawy czy wydarzenia – wybraną przez redakcję INFO. Propo-
zycje te mogą posłużyć pogłębieniu wiedzy i lepszemu przygoto-
waniu się do polsko-niemieckich spotkań młodzieży poświęconych 
historii. 

Publikacje i księgarnie

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU
Materiały dydaktyczne dla nauczycieli o tym, jak uczyć o Auschwitz 
i Holokauście, wielojęzyczne albumy zdjęciowe i filmy na DVD, jak ten 
o najbardziej brawurowej ucieczce więźniów z obozu – to tylko niektó-
re z setek publikacji i multimediów dostępnych w muzealnej księgarni 
internetowej. 

 www.auschwitz.org

„PAKIET EDUKACYJNY” PAŃSTWOWEGO MUZEUM  
NA MAJDANKU
W skład pakietu wchodzą publikacja, płyta CD oraz dziewięć kart 
z reprodukcjami muzealiów poobozowych. To zestawienie, powstałe 
z myślą o nauczycielach i uczniach, stanowi zarówno źródło wiedzy 
o pedagogice pamięci i edukacji muzealnej w Państwowym Muzeum 
na Majdanku, jak i praktyczne narzędzie ze scenariuszami zajęć po-
zalekcyjnych, wskazówkami i materiałami do wykorzystania w szkole 
w ramach przygotowań do wizyty w muzeum.

 www.majdanek.eu/pl/education

„MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DLA NAUCZYCIELI. NIEMIECKI 
OBÓZ ZAGŁADY KULMHOF” 
Publikacja Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie – także w formie 
multimedialnej – jest częścią serii „Z archiwów Muzeów w Chełmnie 
nad Nerem i w Żabikowie”. Opowiada o ofiarach obozu zagłady Kulm-
hof. Zawarte w niej gotowe scenariusze zajęć mogą służyć pomocą 
w ich przeprowadzeniu lub być inspiracją w przygotowaniu zajęć 
autorskich. 

 www.zabikowo.eu 

FUNDACJA „KRZYŻOWA” DLA POROZUMIENIA  
EUROPEJSKIEGO 
Książki dotyczące najnowszej historii, w tym dziejów i dziedzictwa 
Kręgu z Krzyżowej oraz materiały edukacyjne przygotowane specjal-
nie z myślą o pracy w polsko-niemieckich grupach młodzieży – takie 
wydawnictwa odkryje czytelnik na stronie fundacji. Polecana tam 
wśród innych książek publikacja Federalnej Centrali Kształcenia 
Obywatelskiego (BZPB) „Kreisau | Krzyżowa. 1945 - 1989 - 2019” to 
najnowsza pozycja czytelnicza o historii, znaczeniu i spuściźnie tego 
miejsca.

 www.krzyzowa.org.pl

Ponadto wśród wydawnictw FEDERALNEJ CENTRALI 
KSZTAŁCENIA OBYWATELSKIEGO (BZPB) niemieckojęzycz-
nym organizatorom projektów historycznych, szczególnie w miej-
scach pamięci, polecamy dwie publikacje w języku niemieckim: 
„Wegweiser zur Erinnerung” i „Im Schatten von Auschwitz. Spu-
rensuche in Polen, Belarus und der Ukraine: Begegnen, Erinnern, 
Lernen”.

 www.bpb.de

Co (jeszcze) w trawie piszczy…

Portale i filmy 

Portal POMORSKA TEKA EDUKACYJNA oferuje szeroki wachlarz 
propozycji edukacyjnych – od szkiców tematycznych przez gry po 
scenariusze lekcji – wykorzystujących różne środki przekazu histo-
rycznego: dokumenty archiwalne, materiały filmowe, opracowania 
i fragmenty literatury pięknej. Teka podzielona jest na 3 okresy histo-
rii Polski od 1939 do 1990 roku i skierowana do nauczycieli oraz mło-
dzieży z całej Polski. 

 www.tekapomorska.pl

FILMOTEKA SZKOLNA to program dla uczniów i nauczycieli za-
inicjowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, którego bazą jest 
pakiet: 121 filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych oraz 
54 lekcje tematyczne z materiałami dydaktycznymi. Lekcje te poru-
szają między innymi temat kina historycznego i dotyczą takich filmów 
jak „Człowiek z marmuru” Andrzeja Wajdy czy „Usłyszcie mój krzyk” 
Macieja Drygasa, opowiadający historię samospalenia Ryszarda Siwca 
w 1968 roku.

 www.filmotekaszkolna.pl

Film „CICHO POD PRĄD” w reżyserii Tomasza Kyci i Roberta Żurka 
to obraz o pionierach polsko-niemieckiego pojednania – o pierwszej 
pielgrzymce szesnastu młodych ludzi z NRD, członków Akcji Znaku 
Pokuty, do Polski w 1965 roku. 43 lata później autorzy filmu towa-
rzyszą trzem z ówczesnych pielgrzymów w ponownym przebyciu tej 
samej drogi, zadając im i sobie pytanie, jak rodziło się polsko-nie-
mieckie pojednanie i na czym jest zbudowane.

 www.youtube.com/watch?v=motPTfEJRvk

Wystawy

 WYSTAWA OBJAZDOWA „ODRZUCAJĄC KŁAMSTWO”
Polsko-niemiecka wystawa objazdowa „Odrzucając kłamstwo. Z hi-
storii oporu i opozycji antytotalitarnej w XX wieku” wypożyczana jest 
przez stowarzyszenie Kreisau-Initiative instytucjom kulturalnym 
oraz placówkom edukacyjnym w Polsce i Niemczech. Dotyczy historii 
ruchu oporu i opozycji antynazistowskiej i antykomunistycznej w obu 
tych krajach oraz innych państwach Europy Wschodniej. 

 www.kreisau.de/pl/ZD
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W dobie porozumień gospodarczych pomiędzy Unią Europejską 
a Koreą Południową i Japonią warto zastanowić się, co oprócz dóbr 
materialnych jesteśmy w stanie eksportować na wschodnioazjatyc-
kie rynki. Czy poza narodowymi markami jesteśmy w stanie zaofe-
rować naszym azjatyckim partnerom coś innego? Wspólny, europej-
ski „produkt”, oparty na normach i wartościach? Takim „towarem” 
jest w moim przekonaniu pojednanie. Szczególnie to, które było 
udziałem Polski i Niemiec. 

Podobieństwa
Dla Japończyków i Koreańczyków Niemcy są głównym partnerem 
handlowym w Unii Europejskiej. Polska jest rynkiem lokowania licz-
nych firm z Azji Wschodniej, jednak trudno porównać jej wymianę 
gospodarczą do tej, którą prowadzą Niemcy. Gdyby jednak zaoferować 
wschodnioazjatyckim partnerom oprócz dóbr materialnych wspólny 
– polsko-niemiecki – wzorzec, jakim jest pojednanie, mógłby stać się 
on wspomnianym „towarem”, który nie tylko łączy Polaków i Niemców 
i pozwala na nowo spojrzeć na nasze sąsiedztwo, ale również, dzię-
ki swojej uniwersalności, przyczynia się do budowania pokojowych 
relacji między zwaśnionymi narodami, które takich wzorców potrze-
bują. W jego wdrożeniu w Azji Wschodniej pomogłyby z pewnością 
podobieństwa pomiędzy Polską a Koreą i ich relacjami odpowiednio 
z niemieckim i japońskim sąsiadem. Do podobieństw można bowiem 
zaliczyć: lata okupacji przed okresem wojny, polskie i koreańskie 
ogromne poczucie przegranej po II wojnie światowej pomimo do-
świadczonych zbrodni oraz demokratyzację tychże krajów w latach 
80. XX wieku. Natomiast dla Polaków i Niemców promocja pojednania 
jeszcze mocniej zbliżyłaby oba społeczeństwa. 

Nieoczywiste pojednanie
Polska i Niemcy zdobyły się 30 lat temu – w listopadzie 1989 roku 
– na gest pojednania w wykonaniu premiera Mazowieckiego i kanc-
lerza Kohla podczas mszy w Krzyżowej, chociaż decyzja o tej wizycie, 
jak twierdził prowadzący nabożeństwo biskup Alfons Nossol, była 
niezwykle trudna. Koreańczycy na początku lat 90. podjęli zgoła inny 
krok. Postanowili zburzyć dawny budynek administracji japońskich 
władz okupacyjnych w Seulu. Dokonali tego 15 sierpnia 1995 roku – 
w 50. rocznicę japońskiej kapitulacji – w spektakularny sposób. I choć 
wiedza na temat II wojny światowej w polskim i niemieckim społe-
czeństwie bywa niedostateczna, to praca, jaką wykonały oba narody 
na poziomie politycznych i społecznych gestów, może być doskona-

Pojednanie – towar eksportowy?
łym wzorem dla Azjatów. Znak pokoju między szefami rządów nie był 
przecież jedynym krokiem, który przyczynił się do polsko-niemieckiej 
współpracy. Nie można zapomnieć o orędziu biskupów polskich do 
niemieckich z 1965 roku oraz wizycie niemieckiego kanclerza Willy’ego 
Brandta w Warszawie w 1970 roku i uklęknięciu pod pomnikiem Boha-
terów Getta. Za tymi gestami szły również konkretne decyzje, jak mię-
dzy innymi ostateczna ratyfikacja traktatu o granicy na Odrze i Nysie 
Łużyckiej w 1991 roku. W przypadku Japonii i Korei spór terytorialny 
jest nadal żywy i nierozwiązany.

Przeprosiny
Czego zatem żądają Koreańczycy, aby istnieć w harmonii z Japonią? 
Przeprosin. Szczerego przyznania się do winy. Przytaczają przy tym 
jako wzór przeprosiny Niemiec wobec Polski w wykonaniu kanclerza 
Brandta. Określają je jako „odwołujące się do wrażliwości”. Koreań-
czycy pragną, aby Japonia wyciągnęła naukę z odwagi pokazanej przez 
Niemcy. Odwaga ta nie zamyka się jednak tylko w geście kanclerza 
Brandta, a w całej kontynuacji przeprosin wobec Polaków, wyrażanych 
przez niemieckich przywódców po dziś dzień. I podczas gdy Polska 
i Niemcy zdają sobie sprawę z faktu, iż pojednanie to długotrwały pro-
ces opierający się na powtarzalności gestów, japoński premier Shinzō 
Abe stwierdza, że Japonia nie może pozwolić, aby potomkowie musieli 
przepraszać za zbrodnie poprzednich pokoleń. Niezmienne przyzna-
wanie się do winy przez niemieckich polityków proszących o przeba-
czenie, choćby to z okazji obchodów 80. rocznicy wybuchu wojny, staje 
się w tym momencie wzorem. Ale również stanowisko biskupów pol-
skich wyrażone w słowach „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie” 
czy gest z Krzyżowej ukazują polskie dążenia do rekoncyliacji. 

Towar eksportowy
Pojednanie polsko-niemieckie odwołuje się do wyobraźni Azjatów. 
Dlatego warto promować rozpoznawalną markę polsko-niemiecką, 
uosabiającą jednocześnie unijne normy i wartości wśród państw, 
które pojednania potrzebują i szukają jego wzorców na Starym Kon-
tynencie. Zbliżenie między Polakami a Niemcami jest wielopłaszczy-
znowe i poszczególne jego składowe powinny stać się wzorami dla 
nierozwiązanych sporów japońsko-koreańskich. W Azji Wschodniej 
próbowano na europejski wzór stworzyć wspólne podręczniki do 
historii, jednak zażarte spory nie pozwoliły na wdrożenie wyników 
prac historyków. Warto więc skupić się na programach wymiany, 
które w Azji istnieją na bardzo małą skalę. Szczególnie działalność 
Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej czy tam-
tejszej fundacji może służyć za przykład, z którego Azjaci uczyliby 
się, jak wygląda praca na rzecz pojednania. Przybywająca do Europy 
młodzież azjatycka mogłaby spotykać się w Krzyżowej z uczestnikami 
polsko-niemieckich spotkań młodzieży i uczyć się z ich doświadczeń. 
Również dorosłym Polakom i Niemcom współpraca z azjatyckimi 
partnerami pomogłaby dostrzec, jak wielką pracę wykonano w Euro-
pie i jak niebezpieczna jest manipulacja historią w polityce, taka, jaka 
ma miejsce we współczesnych czasach w demokratycznych pań-
stwach Azji Wschodniej. Kluczowe mogłoby być również uświadomie-
nie wschodnioazjatyckim partnerom roli politycznych oświadczeń i ich 
specyfiki, stawiając za wzór te w wykonaniu polskich i niemieckich 
przywódców oraz ich realizację przez oba społeczeństwa.

DR OLGA BARBASIEWICZ 
– politolog i japonista. Adiunkt w Instytucie 
Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. 
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Historia i upamiętnianie z innej  
perspektywy

W 2019 roku w konkursie o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach 
„Polsko-Rosyjskiej Wymiany Młodzieży” Centrum Polsko-Rosyjskiego 
Dialogu i Porozumienia zaproponowało temat „80. rocznica wybuchu 
II wojny światowej – czy potrafimy wyciągać wnioski z tragicznej prze-
szłości?”. Poświęcone mu projekty młodzieżowe obejmowały między 
innymi wizyty w muzeach i miejscach pamięci związanych z II wojną 
światową, spotkania ze świadkami historii – byłymi więźniami obozów 
koncentracyjnych i powstańcami warszawskimi, gry miejskie oraz 
debaty (w tym jedna z udziałem młodych ludzi z Polski, Rosji i Niemiec) 
próbujące znaleźć odpowiedź na postawione w temacie pytanie. 

Historia pojawia się także co roku, wśród innych priorytetów tema-
tycznych, w konkursach o dotacje ogłaszanych przez Polsko-Ukraiń-
ską Radę Wymiany Młodzieży (PURWM) i Polsko-Litewski Fundusz 
Wymiany Młodzieży (PLFWM). W 2019 roku były to tematy: „Odkry-
wanie wspólnej przeszłości i dziedzictwa kulturowego”, „Promowanie 
wspólnego dziedzictwa kulturowego i historycznego”, szczególnie 
w kontekście upamiętnienia 100. rocznicy odzyskania niepodległości 
przez Polskę i 450. rocznicy zawarcia unii lubelskiej, a także „Promo-
wanie zainteresowania wydarzeniami z najnowszej historii obu kra-
jów” oraz ich analizy: 25-lecia polsko-litewskiego traktatu o współ-
pracy lub 15-lecia członkostwa Polski i Litwy w Unii Europejskiej. 
Działania młodych ludzi skupiły się na prowadzeniu warsztatów dla 
lokalnych społeczności, organizowaniu debat czy koncertowaniu, ale 
też takich aktywnościach jak Live Action Role Playing (LARP – dzia-
łanie na pograniczu gry i sztuki podobne do improwizowanego teatru 
– przyp. red.). Materialnymi rezultatami tych projektów są przykła-
dowo gry historyczne, albumy i przewodniki, a także uporządkowane 
cmentarze. Bazę zrealizowanych projektów można znaleźć na stronie  

 www.wymianymlodziezy.frse.org.pl/projekty/baza, a opisy najcie-
kawszych z nich w zakładce „Inspiracje”.

Nie tylko Polsko-Niemiecka Współpracy Młodzieży poświęca w swojej pracy dużą 
uwagę kwestiom historii i pamięci. Także inne instytucje i organizacje bilateralne 
w Polsce i Niemczech uczyniły z nich tematy przewodnie swoich konkursów o dota-
cje, seminariów i materiałów edukacyjnych. Oto, czego dowiedzieliśmy się, wyglą-
dając poza własne, polsko-niemieckie, podwórko.

W latach 2017-2019 tematem przewodnim w pracy Tandemu – Cen-
trum Koordynacji Czesko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży było „Po-
nadnarodowe upamiętnienie / edukacja polityczna”. Pod hasłem „Wspól-
na pamięć dla wspólnej przyszłości” Tandem dotował i inicjował liczne 
spotkania młodzieży i seminaria dla specjalistów pracujących z młodymi 
ludźmi, poświęcone tematyce historycznej i często realizowane we 
współpracy z placówkami kształceniowymi i miejscami pamięci. Celem 
tych spotkań, oprócz przekazania wiedzy historycznej i prezentacji metod 
pracy, było pokazanie zależności pomiędzy wydarzeniami historycznymi 
a czasami współczesnymi. Poruszano więc takie tematy jak rasizm, an-
tycyganizm, radzenie sobie z tendencjami populistycznymi, ucieczki i mi-
gracje ludności dawniej i dziś oraz budowanie demokracji i udział mło-
dych ludzi w życiu społecznym. Podsumowanie wszystkich powyższych 
aktywności znajduje się na stronie   www.gemeinsam-erinnern.eu.

Wartościowe impulsy można także znaleźć w broszurze „Razem 
w drodze do upamiętnienia. Materiały i moduły metodyczne do nie-
miecko-czeskiej pracy na rzecz zachowania pamięci”. Są to na przy-
kład opisy dziejów ważnych miejsc historycznych, informacje na temat 
miejsc pamięci i ośrodków, oferty pedagogicznej, a także biografie 
ofiar i częściowo sprawców, które można wykorzystywać podczas 
realizowanych projektów. Publikację można zamówić na stronie  

 www.tandem-org.de/publikationen/e-shop.html.
Także Francusko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (FNWM) 

w ostatnich latach intensywniej zajmowała się tematem „Historia i pa-
mięć na międzynarodowych spotkaniach młodzieży”. W latach 2014-2018 
organizacja wspólnie ze swoimi partnerami uczestniczyła w różnych 
inicjatywach służących upamiętnianiu, a także utworzyła specjalną 
grupę roboczą zajmująca się kwestią wykorzystania na spotkaniach 
młodzieży tematów historycznych tak, by działania te uwzględniały różne 
perspektywy, były zgodne z pedagogiką na rzecz pokoju oraz zwiększały ZD
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Zasadniczo, gdy chodzi o ewentualne źródła finansowania, projekt 
młodzieżowy o tematyce historycznej nie różni się w istotny sposób od 
wszystkich innych projektów. Ma oczywiście sens poszukiwanie źródeł 
finansowania, które będą dedykowane właśnie tej tematyce, jeżeli 
jednak szukanie w oparciu o hasło „historia” nie daje spodziewanych 
rezultatów, dobrze jest posłużyć się przykładowo pojęciami „kultura”, 
„tradycja” albo „inicjatywy lokalne”. 

Poniższe strony pozwolą na ogólną orientację i zapoznanie się 
z tematyką pozyskiwania wsparcia finansowego:

 www.eurodesk.pl/granty/wszystkie
 www.fundusze.ngo.pl/aktualne
 www.granty.pl/

Jednym z ogólnopolskich programów grantowych służących 
odkrywaniu, dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu 
historii Polski jest „Patriotyzm Jutra”   www.muzhp.pl. Program re-
alizowany jest przez Muzeum Historii Polski ze środków Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dofinansowanie mogą otrzymać 
podmioty z terytorium Polski, lecz sam projekt może odbywać się 
w całości czy częściowo poza jej granicami oraz z udziałem zagranicz-
nych partnerów.

Projekty o tematyce historycznej wspiera Fundacja Współpracy 
Polsko-Niemieckiej   www.fwpn.org.pl. Inną możliwość pozyska-
nia dotacji oferują polskie przedstawicielstwa niemieckich fundacji 
związanych z różnymi partiami politycznymi:   
Fundacja Konrada Adenauera  www.kas.de/web/polen, 
Fundacja im. Heinricha Bölla   www.pl.boell.org/pl,

Jak pozyskać środki na historię 

Fundacja im. Friedricha Eberta   www.feswar.org.pl, 
Fundacja im. Róży Luksemburg   www.rls.pl.

Ponadto wiele fundacji korporacyjnych w Polsce zajmuje się pro-
blematyką regionalną, w ramach której można umiejscowić także 
projekty historyczne   www.witrynawiejska.org.pl.

Jeśli poszukiwania w wyżej podanych miejscach nie przyniosą rezul-
tatu, korzystna może się okazać ewentualna zmiana perspektywy. Może 
projekt historyczny jest akurat skierowany do grupy samych dziewcząt, ma 
wyraźny kontekst lokalny albo będzie poświęcony tematowi prześladowa-
nia homoseksualistów w Niemczech w latach 1933-1945? W zależności 
od tematu warto zwrócić uwagę na fundacje i źródła, które na przykład 
wspierają aktywizację dziewcząt, zajmują się konkretnym regionem albo 
równouprawnieniem. Wniosek o dofinansowanie należy wówczas skon-
struować w taki sposób, by wyraźnie pokazać, w jakim stopniu historia 
będzie „narzędziem” wspierającym opracowanie głównej problematyki.

Więcej porad, gdzie szukać pieniędzy na polsko-niemieckie spotka-
nia młodzieży o tematyce historycznej oraz na inne projekty tematyczne 
można znaleźć w publikacji „Pakiet startowy PNWM”, która jest do-
stępna bezpłatnie w biurach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

świadomość przynależności do europejskiego społeczeństwa obywatel-
skiego. W wyniku tej pracy powstało vademecum „Historia i pamięć na 
międzynarodowych spotkaniach młodzieży”, zawierające między innymi 
obszerne opisy metod, które można wykorzystać w pracy z młodzieżą. 
Stworzono też portal internetowy „Upamiętnienie i pedagogika poko-
ju”   www.dfjw.org/erinnerungsarbeit-und-friedenspadagogik.html, 
na którym – oprócz wspomnianego vademecum – znalazły się definicje 
takich terminów i koncepcji jak różnorodne perspektywy, historia, upa-
miętnianie, wychowanie na rzecz pokoju czy europejskie społeczeństwo 
obywatelskie. Ponadto portal prezentuje pomysły na inicjatywy służące 
rozwijaniu większej wrażliwości na historię i popularyzacji wiedzy hi-
storycznej na spotkaniach młodzieży oraz wykaz interesujących miejsc 
pamięci. FNWM zleciła ponadto francusko-niemieckiemu zespołowi 
naukowców przeprowadzenie analizy stu dotychczas dofinansowanych 
projektów poświęconych upamiętnieniu wydarzeń z czasów I wojny 
światowej w celu zbadania skuteczności zastosowanych koncepcji i ma-
teriałów pedagogicznych oraz wypracowania odpowiednich zaleceń w tej 
dziedzinie. Stale oferowane są też seminaria szkoleniowe dla nauczycieli 
z zakresu tematyki historycznej i organizacji wymiany młodzieży.

Z tematem historii nierozerwalnie związana jest także działalność 
ConAct – Centrum Koordynacji Izraelsko-Niemieckiej Wymiany 

Młodzieży. Na stronie internetowej organizacji zamieszczono wiele 
materiałów dotyczących pamięci zbiorowej – obok literatury fachowej 
znalazły się tam także materiały dydaktyczne, filmy i dokumenty. 

 www.conact-org.de
Historia odgrywa ważną rolę także w pracy najmłodszej organizacji 

bilateralnej, której zadaniem jest wspieranie spotkań młodzieży, czyli 
Grecko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Na stronie interneto-
wej tej założonej w lipcu 2019 roku organizacji, w zakładce „Spezial: 
Erinnerungsarbeit” (Ekstra: Upamiętnianie) można znaleźć raporty 
i materiały przeznaczone na grecko-niemieckie spotkania młodzieży 
poświęcone tematyce historycznej.

 www.agorayouth.com/category/spezial-erinnerungsarbeit/
Informacje na temat historii relacji grecko-niemieckich oraz zaprosze-

nia na seminaria doszkalające w tej dziedzinie udostępnia też IJAB - Biuro 
ds. Międzynarodowej Pracy z Młodzieżą Republiki Federalnej Niemiec, 
w zakładce „Länderkooperationen” (Współpraca międzynarodowa) na 
stronie   www.ijab.de/griechenland. W ramach realizowanego na Uni-
wersytecie w Berlinie projektu „Wspomnienia na temat okupacji Grecji” 
powstało archiwum online przechowujące wspomnienia świadków historii 
niemieckiej okupacji na terenie Grecji w okresie rządów nazistowskich.  

 www.occupation-memories.org

Czy to wizyta w miejscu pamięci, projekt z udziałem świadków historii czy też spa-
cer śladami naszej przeszłości – każde spotkanie polsko-niemieckie o tematyce 
historycznej staje ostatecznie przed takim samym wyzwaniem, co wszystkie inne 
spotkania: aby móc obniżyć wkład własny uczestników, zrealizować dodatkową wy-
cieczkę lub opłacić wyjątkowo drogie bilety wstępu, musi zmierzyć się z problemem 
pozyskania dodatkowych środków finansowych.

MICHAEL TEFFEL  
– pracownik odpowiedzialny za zdobywanie 
środków zewnętrznych w Polsko-Niemieckiej 
Współpracy Młodzieży.
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W 2019 roku Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży 
(PNWM) zainicjowała nowy program wspierania, dzięki 
któremu w obszarze szczególnego zainteresowania polsko- 
-niemieckich spotkań młodzieży znalazła się tematyka 
dotychczas rzadko podejmowana w programach wymiany: 
przedmioty STEM (Science, Technology, Engineering, Ma-
thematics). Ponadto sfinalizowaliśmy projekt wydawniczy 
zatytułowany „Pakiet startowy”, który oferuje materiały 
pomocnicze przeznaczone dla osób stawiających pierwsze 
kroki na polu polsko-niemieckiej wymiany młodzieży.

Eksperyment Wymiana
Uwaga miłośnicy tematów STEM! Na początku 2019 roku PNWM 
wprowadziła program wspierania zatytułowany „Eksperyment Wy-
miana” i dedykowany projektom o tej właśnie tematyce. Zachęcamy 
polskie i niemieckie szkoły oraz organizacje zajmujące się pracą 
z młodzieżą do realizacji projektów z zakresu nauk ścisłych, inżynie-
rii i techniki. Celem programu jest umożliwienie młodym ludziom 
swobodnego poruszania się w cyfrowej rzeczywistości, wspólnego 
uczenia się poprzez eksperymentowanie, wzbudzenie w nich ducha 
odkrywców i zdobycie międzynarodowych doświadczeń. Krótko mó-
wiąc, chodzi o umiejętności niezbędne do prawidłowego funkcjono-
wania we współczesnym świecie. Przy składaniu wniosków należy 
pamiętać, że temat planowanego projektu powinien nawiązywać do 
środowiska, w którym żyją młodzi ludzie oraz powinien poruszać 
interesujące ich zagadnienia. Zajęcia należy zaplanować tak, by 
przynajmniej 50% czasu przeznaczonego na realizację projektu sta-
nowiła praca nad zadaniami STEM-owymi, podczas której młodzież 
będzie aktywnie i samodzielnie eksperymentować, odkrywać i pro-
wadzić dokumentację podjętych działań. Nauka może odbywać się 
również poza szkołą, na przykład na terenie stacji meteorologicznej, 
w instytucie badawczym czy przedsiębiorstwie – najważniejsze, by 
projekt przyniósł ciekawe rezultaty.

Więcej informacji na stronie 
 www.pnwm.org/dotacje/eksperyment-wymiana

”Pakiet startowy PNWM”
PNWM wspiera organizatorów szkolnych i pozaszkolnych spotkań 
młodzieży, którzy chcą rozpocząć przygodę z wymianą, oddając w ich 
ręce publikację „Pakiet startowy PNWM”. Wydawnictwo to zawiera 
najważ niejsze informacje, praktyczne wskazówki oraz sprawdzone 

Dla początkujących i doświadczonych: 
nowości PNWM

metody związane z organizacją, przeprowadzaniem i ewaluacją pro-
jektów wymiany młodzieży w formie pięciu zeszytów tematycznych, 
umiesz czonych w jednym segregatorze. Planowanie finansowe, 
przebieg projektu, spotkanie podsumowujące, wykorzystanie mediów 
społecznościowych i narzędzi mobilnych w pracy z młodzieżą – w tej 
publikacji pomyślano o wszystkim. Pakiet można czytać w całości, po-
dążając za metodologią poszczególnych zeszytów albo – w zależności 
od doświadczenia i potrzeb organizatorów – wybrać tylko pojedyncze 
tematy, informacje dla rodziców czy materiały dla młodzieży.

Publikacja jest dostępna na zamówienie w biurach PNWM oraz 
w wersji do pobrania na stronie  www.pnwm.org w zakładce „Publi-
kacje” – „Metodyka wymiany”.

O PNWM
Zespół PNWM zyskał w ostatnich miesiącach silne wsparcie: Julia 
Stelniec od lutego 2019 roku wzmocniła referat wspierania w Pocz-
damie, a Olga Krajewska od marca została współpracowniczką 
ds. projektów w poczdamskim referacie Koordynacji. Także nasz dział 
Public Relations z radością powitał dwie nowe koleżanki: Jessica 
Rode wspiera od sierpnia zespół biura poczdamskiego, a Patrycja 
Pietrzak-Walas od października zespół w Warszawie. Pożegnaliśmy 

się natomiast z Anną Gibek, która opuściła PNWM po sześciu latach 
pracy w administracji biura warszawskiego. Jej zadania przejęła 
od listopada Katarzyna Rożnowska. Zmiany nastąpiły także wśród 
naszych wolontariuszy: w sierpniu dobiegł końca czas spędzony 
w PNWM przez Inę Mitternacht i Jonasa Butkiewicza. Przekazali pa-
łeczkę swoim następcom: Ilse Kuschel i Marcinowi Wierzbowskiemu 
w Poczdamie oraz Łukaszowi Warzitzowi w Warszawie.

ZD
JĘ

CI
E:

 M
AU

R
YC

Y 
PR

ZY
R

O
W

SK
I



Wydawca
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
ul. Alzacka 18, 03-972 Warszawa
tel.: +48 22 5188910
faks: +48 22 6170448
e-mail: biuro@pnwm.org
internet: www.pnwm.org

Deutsch-Polnisches Jugendwerk
Friedhofsgasse 2, 14473 Potsdam
tel.: +49 331 28479-0
faks: +49 331 297527
e-mail: buero@dpjw.org
internet: www.dpjw.org

INFO NR 2/2019  Historia i pamięć

Odpowiedzialni
Ewa Nocoń, Stephan Erb
Redakcja
Aleksandra Milewska-Czachur, 
Anja Schmidt
Opracowanie graficzne
Studio 27, Warszawa
Tłumaczenia
Monika Korzycka 
Korekta
Aleksandra Milewska-Czachur,  
Maurycy Przyrowski
Zdjęcia na okładce
Piotr Strojnowski
Przemek Górecki

Info – magazyn Polsko-Niemieckiej 
Współpracy Młodzieży ukazuje się  
w polskiej i niemieckiej wersji językowej.
Teksty podpisane nazwiskiem nie  
zawsze pokrywają sie ze stanowiskiem  
redakcji. Redakcja zastrzega sobie prawo  
do skracania nadesłanych tekstów.

ISSN: 1733-1765

Druk
CHROMAPRESS


