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Czym jest edukacja o Auschwitz i Holokauście? Czy są jakieś specy-
ficzne cechy, które wyróżniają ją od nauczania o II wojnie światowej? 

W jaki sposób należy ją realizować w autentycznym miejscu pamięci? 
Czy miejsca historyczne, jakimi są tereny byłych obozów koncentra-
cyjnych i zagłady, oddziałują na jej kształt? Jeżeli tak, to jakie są stojące 
przed nimi wyzwania i konsekwencje dla pracy edukacyjnej? Co zrobić, 
aby zwiększyć dostęp do miejsc pamięci dla młodzieży ze specjalny-
mi potrzebami edukacyjnymi? Jak przygotować ją do wizyty w auten-
tycznym miejscu pamięci i wykorzystać w tym celu nowe technologie, 
zwłaszcza Internet? 

Pytania te, a także wiele innych stały się inspiracją do rozważań dla 
autorów tekstów zamieszczonych w niniejszej publikacji. Były one także 
przedmiotem dyskusji podczas międzynarodowej konferencji, która 
odbyła się w Oświęcimiu w dniach 10–12 października 2018 roku. 
Konferencja ta podsumowywała polsko-holenderski projekt eduka-
cyjny zatytułowany „Przyszłość edukacji o Auschwitz i Holokauście 
w autentycznym miejscu pamięci”, który był realizowany w latach 
2015–2019 przez Państwowe Muzeum Auschwitz Birkenau w Oświę-
cimiu i Dom Anny Frank w Amsterdamie. Jego geneza związana była 
z 70. rocznicą wyzwolenia KL Auschwitz, w której wziął udział król 
Holandii Wilhelm Aleksander. Po wizycie na terenie Miejsca Pamię-
ci Auschwitz życzeniem króla było wsparcie Muzeum w realizacji jego 
misji. W związku z tym Ministerstwo Spraw Zagranicznych Holandii 

Wstęp
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poprosiło Muzeum o przygotowanie propozycji działań, które mogłyby 
zostać sfinansowane przez rząd holenderski. Decyzją dyrekcji Muzeum 
Auschwitz działania te przyjęły charakter edukacyjny, a opracowanie 
założeń polecono zespołowi pracowników Międzynarodowego Centrum 
Edukacji o Auschwitz i Holokauście. 

Na samym początku prac konceptualnych powstał pomysł włącze-
nia do tego projektu Domu Anny Frank w Amsterdamie, z którym 
Muzeum Auschwitz współpracowało od wielu lat. W wyniku wzajem-
nych konsultacji okazało się, że obydwie instytucje borykają się z podob-
nymi problemami i wyzwaniami edukacyjnymi. Ponadto zadają sobie 
tożsame pytania dotyczące m.in. możliwości i zasadności łączenia histo-
rii z teraźniejszością, problemów z zachowaniem autentyzmu miejsca 
pamięci czy wyzwań związanych ze specyfiką różnych grup odbiorców. 
I właśnie te kwestie stały się inspiracją do stworzenia projektu zaty-
tułowanego „Przyszłość edukacji o Auschwitz i Holokauście w auten-
tycznym miejscu pamięci”.

Głównym celem owego projektu stała się wymiana doświadczeń 
w stawianiu czoła wyzwaniom naszych czasów, a także próba znalezie-
nia odpowiedzi na następujące pytania: „Jak połączyć historię Auschwitz 
i Holokaustu z aktualnymi problemami dotyczącymi praw człowieka?”, 
„Jak radzić sobie z różnymi grupami odwiedzających?”, „Jak wykorzy-
stywać innowacyjne metody nauczania, dzięki którym można będzie 
dotrzeć do wielu różnych grup?”.

Cele te realizowane były w ramach następujących komponentów 
projektowych: wymiany doświadczeń nauczycieli, edukatorów i prze-
wodników, zdobywanych w ramach wizyt studyjnych w Polsce i Holan-
dii; opracowania nowych materiałów edukacyjnych, zwłaszcza lekcji 
internetowych; dostosowania wizyty w miejscu pamięci do możliwości 
osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz przeszkolenia grupy 
młodych liderów, którzy aktywnie wspieraliby w swoim środowisku dzia-
łania edukacyjne prowadzone przez Muzeum Auschwitz. 

Realizacja założeń projektowych zaprezentowana została podczas 
wspomnianej wyżej konferencji, do udziału w której zaproszono 
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przedstawicieli różnych miejsc pamięci z Polski i zagranicy, dyrektorów 
i muzealników. Warto nadmienić, że szczególną grupę jej uczestników 
stanowili nauczyciele i edukatorzy muzealni, którzy w ramach projek-
tu brali udział w spotkaniach w Polsce i Holandii. W konferencji brała 
udział także grupa młodych liderów, którzy w trakcie projektu spotykali 
się ze sobą i dyskutowali o tym, jak połączyć wiedzę na temat Auschwitz 
i Holokaustu z problemami dnia dzisiejszego. Do realizacji tego zadania 
przyczyniły się dwie edukacyjne wystawy wędrujące: „Anna Frank – histo-
ria na dzień dzisiejszy” i „Jestem stąd. Polska wielu narodów”. Ich tema-
tyka stanowiła dla młodych ludzi inspirację do dyskusji na temat praw 
człowieka i edukacji na rzecz kształtowania postaw tolerancji.

Niniejsza książka stanowi pokłosie zarówno całego projektu, jak i – 
w szczególności – podsumowującej go konferencji. Publikacja podzie-
lona została na trzy części zatytułowane: „Wyzwania”, „Perspektywy” 
i „Dobre praktyki”. 

Pierwsza ma charakter wprowadzający i zawiera cztery teksty muze-
alników, reprezentujących różne autentyczne miejsca pamięci: dwa byłe 
obozy zagłady, jeden obóz koncentracyjny i teren byłego getta. 

Bartosz Bartyzel i Piotr Tarnowski zastanawiają się nad wyzwania-
mi edukacji w autentycznych Miejscach Pamięci Auschwitz i Stutthof. 
Małgorzata Grzanka omawia cele, formy działalności i wyzwania eduka-
cji w Miejscu Pamięci Kulmhof. Natomiast Joanna Podolska przedsta-
wia zagadnienie oddziaływania miejsca pamięci, jakim jest teren byłego 
getta, na działalność Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi.

Druga część książki prezentuje różne perspektywy eduka-
cji o Auschwitz i Holokauście: społeczną, etyczną i polonistyczną. 
Zbiór trzech tekstów poświęconych temu zagadnieniu rozpoczyna arty-
kuł Marka Kuci i Katarzyny Stec, w którym autorzy dokonują synte-
tycznego przeglądu stanu badań edukacji o Auschwitz i Holokauście 
w Polsce, prezentując jednocześnie wiele ciekawych refleksji i wniosków 
na przyszłość. Alicja Bartuś zastanawia się nad wpływem edukacji prowa-
dzonej w Miejscu Pamięci Auschwitz na kształtowanie postaw młodzie-
ży, zwłaszcza nad możliwością zachęcenia jej do aktywnego działania 
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i reagowania na otaczające ją zło. Natomiast Agnieszka Kasperek dzieli 
się wynikami swoich badań na temat roli autentycznych miejsc pamię-
ci w edukacji polonistycznej.

Książkę kończy rozdział prezentujący przykłady dobrych praktyk. 
Zostały tu zaprezentowane różne projekty edukacyjne realizowane 
w autentycznym Miejscu Pamięci Auschwitz. Elementami je łączącymi 
są działania mające na celu zwiększenie dostępności miejsca pamięci dla 
różnych grup zwiedzających, w tym głównie dla osób niepełnospraw-
nych. Tę część otwiera artykuł Adama Musiała, w którym autor dzieli 
się swoimi refleksjami i uwagami na temat lekcji internetowej przygo-
towującej do wizyty w Miejscu Pamięci Auschwitz. Drugi tekst, autor-
stwa Gabriela Dittricha, przedstawia realizowany na terenie Muzeum 
Auschwitz przez Kampus Christophorus Jugendwerk z Niemiec projekt 
pt. „Nauczanie dla przyszłości”, którego uczestnikami są przedstawi-
ciele niemieckiej młodzieży pochodzącej ze środowisk zaniedbanych 
społecznie. Kolejnym tekstem jest artykuł Tomasza Michalika, porusza-
jący niezwykle ważny temat wyzwań poznawczych i etycznych związa-
nych z edukacją osób o specjalnych potrzebach w autentycznym miej-
scu pamięci. Jest on pewnego rodzaju wprowadzeniem teoretycznym 
do prezentacji trzech kolejnych projektów prowadzonych w miejscach 
pamięci, skierowanych do młodzieży niepełnosprawnej. Pierwszy z nich, 
opisany przez Marcina Owsińskiego, obejmuje realizację założeń peda-
gogiki włączającej w Muzeum Stutthof. Ewa Guziak opisuje polsko-
-niemieckie seminaria artystyczne, w ramach których uczestnicy pozna-
ją historię Miejsca Pamięci Auschwitz poprzez sztukę. Całość zamyka 
niezwykle osobisty i emocjonalny artykuł Piotra Kondratowicza, przed-
stawiający projekt wizyt osób Niesłyszących w autentycznym Miejscu 
Pamięci Auschwitz. 

Kończąc, chciałbym wyrazić nadzieję, że książka ta, stanowiąca po 
części swoistą dokumentację polsko-holenderskiego projektu, stanie się 
inspiracją do dyskusji na temat przyszłości edukacji o Auschwitz i Holo-
kauście w autentycznych miejscach pamięci.

Piotr Trojański
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CZĘŚĆ 1:
Wyzwania
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Naszym wspólnym obowiązkiem – zarówno 

Ocalałych, jak i przywódców narodowych, jest 

wpajanie dzisiejszemu i przyszłym pokoleniom wiedzy 

o tym, co dzieje się, kiedy pozwala się rozkwitnąć 

silnym uprzedzeniom i nienawiści. W domach 

i szkołach musimy uczyć nasze dzieci tolerancji 

i zrozumienia. Tolerancja nie jest niczym oczywistym. 

Trzeba jej nauczyć. I musimy tłumaczyć, że nienawiść 

nigdy nie jest słuszna, a miłość nigdy nie jest zła. 

Roman Kent, były więzień Auschwitz1

Świat nieustannie się zmienia. Oddala się od nas historia, którą opowia-
damy, której w miejscach pamięci uczymy. Odchodzą ostatni świad-

kowie tragicznych wydarzeń. Tymczasem do muzeów znajdujących 
się w autentycznej, historycznej przestrzeni docierają kolejne pokole-
nia odwiedzających. Pokolenia wychowane i ukształtowane we współ-
czesnym, dynamicznie zmieniającym się świecie. Jak przekazywać im 
historię? Jak do nich docierać? I wreszcie – czy doświadczenie przejścia 
i poznania autentycznego miejsca pamięci powinno być jedynie lekcją 
historii, czy może czymś więcej? 

1 70. rocznica wyzwolenia Auschwitz, Oświęcim 2015, s. 80.

BARTOSZ BARTYZEL

Wyzwania edukacji w autentycznym 
Miejscu Pamięci Auschwitz
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Miejsce pamięci – czy tylko lekcja historii?
Jest czymś naturalnym i oczywistym, że podczas zwiedzania Miejsca 
Pamięci Auschwitz poznaje się historię tego byłego niemieckiego obozu 
koncentracyjnego i zagłady. Omawia się przyczyny i kontekst jego 
utworzenia, pokazuje kolejne etapy rozbudowy, mówi się o tragicznych 
warunkach przetrzymywania więźniów, o Zagładzie, wreszcie o wyzwole-
niu i karaniu sprawców. Składają się na to nie tylko „suche fakty”, opisy 
miejsc, ale – co najważniejsze – konkretne opowieści o ludzkiej tragedii. 
To lekcja historii. To, w istocie, dokument epoki – materialny i niema-
terialny. Autentyczny dokument czasu i miejsca.

Dziś, w czasie gdy odchodzą ostatni świadkowie tamtych wyda-
rzeń, bardzo mocno powinniśmy zastanowić się, przeanalizować i mówić 
głośno o tym, jakie były przyczyny i uwarunkowania tamtych tragicznych 
wydarzeń. Czy jesteśmy w stanie zabezpieczyć się przed takimi trage-
diami w przyszłości? Przyczyny, skutki i mechanizmy zabezpieczające to 
tak naprawdę naczynia połączone. Trudno o refleksję nad jednym z tych 
elementów z pominięciem kolejnych. Edukacja w miejscu pamięci siłą 
rzeczy mówi bardziej o skutkach, o tym, co się wydarzyło. W prowadzo-
nej narracji nie można jednak zapomnieć także o przyczynach. Wizyta 
w miejscu pamięci powinna nie tylko uczyć, ale i mobilizować, powin-
na motywować do zastanowienia się nad trzecim elementem, czyli nad 
mechanizmami zaradczymi. 

Jakże często mówią o tym ostatni żyjący świadkowie tamtych wyda-
rzeń. To jest swoiste ostrzeżenie i przesłanie, które pragną nam zostawić. 
Ich bezpośrednie doświadczenie jest tu swoistym dowodem „w sprawie”, 
dowodem autentycznym i rzetelnym. To doświadczenie pozostaje też 
źródłem historycznym. Dopiero po 20 latach, po raz pierwszy po opuszcze-
niu obozu, wróciłam tu, aby wziąć udział w obchodach 20. rocznicy wyzwo-
lenia KL Auschwitz. Od tej pory częściej powracam do tego miejsca. Są to 
rocznice wyzwolenia. Mam tu okazję spotkać się z tymi, z którymi dzieliłam 
los. Jako świadek historii dzielę się swoimi przeżyciami z młodzieżą polską 
i niemiecką, w nadziei że w przyszłości nie będą musieli doświadczać tego, co 
było udziałem mojego pokolenia – mówiła Halina Brzozowska-Zduńczyk 
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podczas obchodów 71. rocznicy wyzwolenia2. Rok później, 27 stycznia 
2017 roku, inna była więźniarka Batszewa Dagan opowiadała i podkre-
ślała: Teraz żyję, przeżyłam, dożyłam, być z wami 72 lata po – powiem, że to 
jest wielkie uczucie szczęścia, bo życie jest najpiękniejszym podarkiem, jakie 
możemy dostać. Czy Auschwitz wpłynął na moje życie? Owszem tak. Wpły-
nął na wybór zawodu. Bo wierzę, że wychowanie jest kluczem wszystkiego. 
Jak można wychować dzieci, wychować na ludzi, którzy umieją rozróżnić 
między dobrem a złem3.

Byli więźniowie, choć często mówią o swoim obozowym tragicznym 
doświadczeniu – to w ich wypowiedziach wybrzmiewają czytelne ostrze-
żenia i nawiązania do współczesnego świata. 

Byłam tam, tak strasznie byłam! Uwięziona przez dwa lata, obca już 
samej sobie w tym nagłym przeobrażeniu piekła, nielegalna w Auschwitz – 
żydowskie dziecko, które ma natychmiast iść do gazu! [...] Wspomnienia te 
nie pozwalają mi pogodzić się z myślą, że ludzie na świecie nie wiedzą, nie 
potrafią pojąć – jak słyszę ciągle z prawdziwym bólem od wielu – czym był 
Auschwitz, czym jest dla człowieka życie własne i jego najbliższych, jego naro-
du, zagrożone przemocą i wydzierane wszelkimi sposobami w imię zbrodni-
czej teorii, nienawiści do innego, żądzy władzy nad innymi oraz zagarnia-
nia cudzego dobytku. Ucieczka od tych wspomnień, niechęć do nich, strach 
przed przypomnieniem, bezczelne zaprzeczenia Holokaustu, oburzają mnie, 
przerażają, bo wiem, w początek jakiego piekła mogą się znów zmienić i – 
przy braku sprzeciwu – rozwijać – ostrzegała Halina Birenbaum4. Podczas 
ostatnich obchodów rocznicy wyzwolenia, 27 stycznia 2019 roku, Leon 
Weintraub mówił natomiast: Odczuwam wielki ból i ubolewam bardzo, 
że w wielu krajach Europy, ale także i w naszym kraju bezkarnie maszerują 
osoby w uniformach zbliżonych do nazistowskich. Osoby te otwarcie nazywają 

2 PS [Paweł Sawicki], „Podróż życia jeszcze się nie skończyła”, [w:] 71. rocznica wyzwolenia 
Auschwitz, http://www.auschwitz.org/muzeum/aktualnosci/podroz-zycia-jeszcze-sie-nie-
skonczyla-71-rocznica-wyzwolenia-auschwitz,1780.html [dostęp: 10.05.2019].

3 PS [Paweł Sawicki], „Czas”, [w:] 72. rocznica wyzwolenia Auschwitz, http://www.auschwitz.
org/muzeum/aktualnosci/czas-72-rocznica-wyzwolenia-auschwitz-,1876.html [dostęp: 
10.05.2019].

4 70. rocznica wyzwolenia Auschwitz…, s. 61.

http://www.auschwitz.org/muzeum/aktualnosci/podroz-zycia-jeszcze-sie-nie-skonczyla-71-rocznica-wyzwolenia-auschwitz,1780.html
http://www.auschwitz.org/muzeum/aktualnosci/podroz-zycia-jeszcze-sie-nie-skonczyla-71-rocznica-wyzwolenia-auschwitz,1780.html
http://www.auschwitz.org/muzeum/aktualnosci/czas-72-rocznica-wyzwolenia-auschwitz-,1876.html
http://www.auschwitz.org/muzeum/aktualnosci/czas-72-rocznica-wyzwolenia-auschwitz-,1876.html
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się nazistami i utożsamiają się z nazizmem, głoszą hasła zbliżone do nazi-
stowskich. Ta ideologia, która pod znakiem złamanego krzyża mordowała 
tych, których uważała za „podludzi”. Przyznawanie się dzisiaj do nazizmu 
to bezsprzecznie określanie siebie jako morderca i ludobójca, gdyż taki jest 
nieuchronnie ostateczny wynik takiego nastawienia, które na początku głosi 
niechęć i wrogość do innych, które określa rasizm, antysemityzm i homofobię 
jako zalety, tak jak to czynili wyznawcy nazizmu. I to dzieje się w naszym kraju, 
który doznał tyle szkód, tak wiele ucierpiał podczas nazistowskiej okupacji5.

Podczas obchodów 70. rocznicy wyzwolenia obozu Piotr M. A. Cywiń-
ski, dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, powiedział, 
że Auschwitz jest dziś dla nas wszystkich wielką przestrogą i ogromnym 
zobowiązaniem [dlatego] powojenne pokolenia muszą dziś udźwignąć 
ciężar tej pamięci i zrozumieć decydujący czynnik swojej własnej odpowie-
dzialności za przyszłość naszego świata6. Czy zatem po Auschwitz świat 
stał się lepszy? Czy coś zrozumieliśmy, czegoś się nauczyliśmy? „Nigdy 
więcej!”, „Kto nie pamięta historii, skazany jest na jej powtórne przeży-
cie”, „To się stało, ale to się jeszcze może stać” – te hasła często pojawia-
ją się w kontekście poznawania historii. Po Auschwitz nadal wybuchają 
wojny. Po Auschwitz świat nie jest wolny od ludobójstw. Nadal tworzo-
ne są różne obozy, nadal łamane są prawa człowieka. Bezsilnie patrząc 
– z perspektywy miejsca pamięci – na zło świata, często zadajemy sobie 
pytanie: czy lekcja Auschwitz to tylko lekcja historii? To przecież także 
lekcja człowieczeństwa, lekcja praw człowieka, wrażliwości i odpowie-
dzialności. Lekcja pokazująca, do czego prowadzą ideologie i postawy 
skrajne, nienawiść, nietolerancja, segregacja, uprzedzenia rasowe. Wresz-
cie czytelne ukazanie, do czego prowadzi wojna.

Ja tu przyjeżdżam, ja tu muszę przyjeżdżać, by dawać świadectwo praw-
dzie, mówić o tej historii tragicznej, mówić o tym, co tu się działo. Nie tylko 

5 „Słowa nienawiści zatruwają wyobraźnię i otępiają sumienia”, [w:] 74. rocznica wyzwo-
lenia Auschwitz, http://www.auschwitz.org/muzeum/aktualnosci/slowa-nienawisci-zatr-
uwaja-wyobraznie-i-otepiaja-sumienia-74-rocznica-wyzwolenia-auschwitz,2036.html 
[dostęp: 10.05.2019].

6 70. rocznica wyzwolenia Auschwitz…, s. 5.

http://www.auschwitz.org/muzeum/aktualnosci/slowa-nienawisci-zatruwaja-wyobraznie-i-otepiaja-sumienia-74-rocznica-wyzwolenia-auschwitz,2036.html
http://www.auschwitz.org/muzeum/aktualnosci/slowa-nienawisci-zatruwaja-wyobraznie-i-otepiaja-sumienia-74-rocznica-wyzwolenia-auschwitz,2036.html
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ja, więcej nas tu przyjeżdża. To są dla nas trudne chwile – podkreśla przy-
wieziony jako dziecko z powstańczej Warszawy do obozu Bogdan Bart-
nikowski7. Faktycznie, rolą edukacji w autentycznych miejscach pamięci 
jest przede wszystkim opisywanie konkretnych historii, tragedii, które 
się w nich wydarzyły. Niemniej jednak powinniśmy tłumaczyć praprzy-
czyny owych wydarzeń, a przynajmniej zwracać na nie uwagę, tak by 
odwiedzający zastanowił się nad mechanizmami, które do nich dopro-
wadziły. Powinniśmy nakłaniać do zadawania sobie pytań: jak możemy 
w przyszłości tego typu wydarzeniom zaradzić? 

Patrząc z perspektywy Miejsca Pamięci Auschwitz na kolejne wojny, 
ludobójstwa, łamanie praw człowieka, można czuć pewnego rodzaju 
niemoc. Bo to się znów dzieje. My cały czas edukujemy, a to znów się 
dzieje. Jest to pewnego rodzaju porażka i zawód. Niemniej jednak musi-
my mieć świadomość, że jesteśmy elementem swoistej układanki, skom-
plikowanego procesu edukacyjno-wychowawczego. Pamiętajmy – trzeba 
to podkreślić z całą mocą – miejsca pamięci nie są oderwane od naszej 
codziennej rzeczywistości ani samotnymi wyspami w całym procesie 
edukacji i wychowania. Mogą one być jedynie wsparciem, uzupełnieniem 
działań edukacyjnych i wychowawczych w rodzinach, szkołach, uczel-
niach czy w ramach aktywności organizacji społeczeństwa obywatelskiego. 

Edukacji nie jesteśmy w stanie prowadzić sami, gdyż samotnie nie 
można być skutecznym. Powinniśmy swoją rolę edukatorów trakto-
wać jako ekspercką, jako głos sumienia wypływający z miejsca pamię-
ci. Naszym zadaniem jest także te ogromne rzesze ludzi, którzy odwie-
dzają tego typu miejsca, uczulać, uwrażliwiać, a także współpracować 
z innymi organizacjami, instytucjami mogącymi wydłużyć ów wspólny 
łańcuch edukacyjny. 

Naiwnością byłoby sądzić, że miejsca pamięci jako instytucje są 
w stanie same zmienić świat na lepszy. Natomiast działalność edukacyj-
na z pewnością może spowodować, że przesłanie tych miejsc i niezwykła 

7 PS [Paweł Sawicki], „Czas”, 72. rocznica wyzwolenia Auschwitz, http://www.auschwitz.
org/muzeum/aktualnosci/czas-72-rocznica-wyzwolenia-auschwitz-,1876.html [dostęp: 
10.05.2019].

http://www.auschwitz.org/muzeum/aktualnosci/czas-72-rocznica-wyzwolenia-auschwitz-,1876.html
http://www.auschwitz.org/muzeum/aktualnosci/czas-72-rocznica-wyzwolenia-auschwitz-,1876.html
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spuścizna ich tragedii będą do świata głośno i wyraźnie docierały. Może-
my liczyć na to, że symboliczny głos płynący z miejsc pamięci, wzmoc-
niony przez inne organizacje i instytucje, w jakiś sposób będzie w stanie 
wpłynąć na zmianę świata. Musimy na to patrzeć właśnie w ten sposób, 
by nasza praca miała sens, by nie była jedynie pustą i łatwo zapomnia-
ną lekcją historii. 

Dlaczego przyjeżdżają i czego oczekują współcześni odwiedzający?
Ostatnie kilkanaście lat to ogromny – prawie pięciokrotny wzrost licz-
by osób odwiedzających Muzeum i Miejsce Pamięci Auschwitz. Bardzo 
często pada pytanie: kto i dlaczego przyjeżdża do tego autentycznego 
miejsca pamięci? 

Dawniej często mówiło się, że ludzie do tego Miejsca pielgrzymują. 
Tak, wielu z nich to faktycznie pielgrzymi. Ci, którzy chcą się tu modlić, 
rozmawiać ze swoim Bogiem. Pośród nich są jednak i tacy, którzy w Boga 
nie wierzą, bowiem Auschwitz to nie tylko rozpaczliwy powrót do wiary, 
ale i dramatyczne od niej odejścia. Wśród tych, którzy przyjeżdżają 
do Miejsca Pamięci Auschwitz, są również ci, którzy mają z nim osobi-
sty związek poprzez osobistą rodzinną historię. Ktoś z ich bliskich, ktoś 
z przodków, ktoś z rodziny był w obozie, czy też został w nim zamor-
dowany. Kolejną dużą grupą osób odwiedzających muzeum rokrocznie 
stanowią osoby przyjeżdżające w ramach bardzo różnego rodzaju projek-
tów edukacyjnych. Oczekują głębszej edukacji, gotowi są spędzić w tym 
miejscu więcej czasu. Wzrost liczby takich grup jest w ostatnim czasie 
wyraźnie widoczny. Działania edukacyjne, działania upamiętniające, 
bardzo mocno skoncentrowane są na nich.

Musimy jednak mieć świadomość, że wśród odwiedzających zdecy-
dowaną większość stanowią turyści, a więc ci, którzy docierają do Miej-
sca Pamięci Auschwitz dlatego, że jest ono rozpoznawalne na światowej 
mapie turystyki. Auschwitz to nazwa, która jest uniwersalnym symbolem. 
Ludzie ci w trakcie swoich podróży po świecie przyjeżdżają po prostu 
zwiedzić znane miejsce. Ich wiedza historyczna jest bardzo różna, często 
niewielka. Musimy uszanować, że niejednokrotnie mają ograniczony czas 
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pobytu, a ich oczekiwania są diametralnie inne od oczekiwań grup eduka-
cyjnych. To właśnie jest niezwykłym wyzwaniem. Jak do nich dotrzeć? 
Na jakim poziomie szczegółowości przekazywać im wiedzę? I jak ukazy-
wać to miejsce, by nie zatracić jego wyjątkowości i nie sprowadzić go 
do poziomu „atrakcji turystycznej”? To określenie często pojawia się 
w perspektywie branży turystycznej, a tak bardzo razi opiekunów miejsca 
pamięci, których głównym zadaniem jest kultywowanie owej pamięci. 

Inne – niż jeszcze kilka, kilkanaście lat temu – są też osobiste doświad-
czenia odwiedzających. Kiedyś ludzie odkrywali historię Auschwitz 
w perspektywie swoich rodzinnych doświadczeń związanych z drugą 
wojną światową. Byli z nią emocjonalnie związani poprzez swoje osobiste, 
bezpośrednie rodzinne historie. Starsze osoby w ich rodzinach były świad-
kami tamtych czasów, pamiętały wojnę. Dziś młode pokolenie kontaktu 
ze świadkami owych wydarzeń praktycznie już nie posiada. Bo albo tych 
ludzi już wśród nas nie ma, albo są w zbyt podeszłym wieku, by mówić 
o swoich przeżyciach. 

Grozi nam sytuacja, że historia, o której mówimy w autentycznych 
miejscach pamięci, zostanie zamknięta już tylko i wyłącznie na kartach 
książek historycznych, sprowadzi się do kilku minut szkolnej lekcji. 
Historia II wojny światowej, historia Holokaustu – tematy tak ważne 
dla autentycznych miejsc pamięci, które są częścią naszej tożsamości, 
będą w świadomości kolejnych pokoleń tematem tak odległym jak staro-
żytność czy średniowiecze. Nie będzie to już nasza bliska osobista, ale 
dalsza rodzinna historia, która z czasem niestety może stać się przysło-
wiową „prehistorią”. 

Tu znów wracamy do kwestii, jak ważnym wyzwaniem stojącym 
przed nami wszystkimi jest to, by edukacja w miejscach pamięci nazna-
czonych tragedią ludzką była czymś głębszym niż tylko lekcją historii, 
czymś więcej niż tylko zbiorem dat, cyfr czy faktów. Oczywiście to jest 
podstawa, od której musimy wyjść, by uczyć, ale równocześnie przypo-
minać, upamiętniać, również przestrzegać.

Były więzień Auschwitz Roman Kent podczas 70. rocznicy wyzwole-
nia podkreślał w swoim przemówieniu, że powinniśmy uczyć nasze dzieci 
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tolerancji i zrozumienia. Słowa oczywiste i ważne, ale wypowiedziane 
w tym konkretnym miejscu i kontekście, w kontekście rocznicy wyzwo-
lenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz, 
powinny pokazywać kierunek, w jakim musi podążać edukacja w auten-
tycznych miejscach pamięci. Po to, by ostrzeżenie Primo Levi’ego: To się 
stało, a więc może znów się zdarzyć… Może się zdarzyć wszędzie – nie 
było dla współczesnych i przyszłych pokoleń złowieszczym proroctwem. 
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Wyzwania edukacji w Muzeum i Miejscu 
Pamięci Stutthof z perspektywy pedagoga 
muzealnego

Zakres powojennej ingerencji w historyczną „substancję” byłego obozu 
koncentracyjnego Stutthof sprawia, że wielu zwiedzających gubi właści-

wą perspektywę jego odwiedzin. Wiąże się to z faktem, że nie dostrzegają 
na tym terenie konkretnych grobów. Współczesne Sztutowo – nadmorski 
kurort – wprowadza dodatkowy dysonans. Pedagogika pamięci realizo-
wana w Muzeum Stutthof ma zatem za zadanie – w pierwszej kolejno-
ści – uporządkowanie wiedzy, emocji oraz tego, co warunkuje percepcja, 
w każdym aspekcie tej działalności, jako najważniejsze narzędzie wyko-
rzystując zachowany potencjał autentyczności. Postępowanie to opieramy 
na trzech fundamentach, którymi są: człowiek, pamięć i autentyzm, dla 
których wspólnym mianownikiem jest etyka. Warto podkreślić, że czło-
wiek jest zawsze na pierwszym miejscu, ze względu na znaczenie dane-
go przez niego świadectwa. Stąd nasze przekonanie, że świadoma wizyta 
w miejscu pamięci to efekt dostrzeżenia wśród ocalałych poobozowych 
budowli i przedmiotów właśnie człowieka.

Powyższe sprawia, że podstawowym zadaniem Muzeum Stutthof 
jest zachowanie materialnych dowodów stanowiących o historii tego 
miejsca, a w dalszej kolejności gromadzenie, naukowe opracowanie, 
a także upowszechnianie materiałów dotyczących dziejów obozu Stut-
thof i jego filii. Patrzymy na to szerzej, odnosząc nasz przekaz do całego 
regionu, w którym obóz został zlokalizowany, jako obszaru o ważnym 
znaczeniu w długofalowych planach polityczno-gospodarczych ówcze-
snych Niemiec. By to osiągnąć, nieodzowna jest współpraca z byłymi 
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Więźniami, a ze względu na nieuchronne odchodzenie tego pokolenia 
coraz częściej z ich Rodzinami. Ważne jest także utrzymywanie stałych 
kontaktów z innymi muzeami martyrologicznymi i placówkami o podob-
nym charakterze w kraju oraz poza granicą. Generalnie wszelkie nasze 
działania są prowadzone metodami właściwymi dla muzeów – wystawy, 
zajęcia pedagogiczne, konferencje, publikacje czy wydarzenia kultural-
ne. Korzystając z tych metod, prowadząc edukację historyczną, chcemy 
wpływać na postawy odbiorców prezentowanych przez nas treści – uczy-
my nie tylko historii, ale także, a może nawet przede wszystkim, wraż-
liwości, tolerancji, szacunku dla innych poglądów, ponieważ dostępny 
dla odwiedzających teren Muzeum Stutthof to przede wszystkim miejsce 
hołdu i pamięci poświęcone ludziom, którzy tu cierpieli i ginęli. 

Polskie muzea martyrologiczne przeszły w ostatniej dekadzie przemia-
nę, stając się przede wszystkim miejscami edukacji młodego pokolenia. 
Znacznemu rozszerzeniu uległa oferta tematyczna możliwych do prze-
prowadzenia zajęć, których problematyka nie dotyczy wyłącznie dziejów 
konkretnego obozu. Dzięki konsekwentnemu rozwijaniu współpracy 
z nauczycielami oraz ośrodkami metodycznymi udało się zmienić dość 
jednostronny i monotonny obraz byłych obozów w percepcji nauczy-
cieli, a także związaną z tym ich niechęć do organizowania w tych miej-
scach wizyt młodzieży. Ostatnie lata pokazały również szczególną przy-
datność miejsc pamięci jako instytucji pośredniczących w organizowaniu 
międzynarodowych spotkań młodzieży, a w ślad za tym ich oddziaływa-
nie w przekazywaniu i popularyzacji uniwersalnych wartości wychowaw-
czych dla młodych Europejczyków.

W Muzeum Stutthof konsekwentnie stoimy na stanowisku, że prowa-
dzone działania winny być elementem sprzyjającym pogłębianiu eduka-
cji szkolnej i pozaszkolnej z zakresu historii najnowszej oraz ośrodkiem 
eksperckim w tej dziedzinie dla nauczycieli oraz ośrodków metodycznych. 

Dotychczas działalność pedagogiczną Muzeum Stutthof opieraliśmy 
na opracowanej w roku 2008 i wydanej drukiem „Ofercie edukacyjnej”8, 

8 Oferta edukacyjna, M. Owsiński, P. Tarnowski (red.), Sztutowo 2008.
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którą w kolejnych latach uzupełniliśmy o nowe propozycje, wynika-
jące ze zdobywanego doświadczenia oraz oczekiwań odwiedzających. 
Równolegle prowadziliśmy działania związane z jej promocją. Po dzie-
sięciu latach przygotowaliśmy zupełnie nowe propozycje. Choć zbierają 
one doświadczenia z ubiegłych lat, to są materiałem całkowicie nowym, 
wynikiem krytycznej analizy dotychczas oferowanych przez nasz zespół 
zajęć. Powielanie metod i treści ze szkolnej klasy oraz niewielkie wyko-
rzystanie potencjału autentyzmu miejsca pamięci były głównymi przy-
czynami przyjętych przez nas zmian w obszarze pozaszkolnej edukacji 
historycznej organizowanej przez naszą instytucję.

Od początku dla naszego zespołu ważne jest szerokie wprowadzanie 
do nauczania powszechnego tematów związanych z historią obozu Stutthof 
oraz wojny i okupacji na Pomorzu. Projekt „Pomorska Teka Edukacyj-
na”, tworzony wspólnie z Fundacją Centrum Solidarności, jest podstawo-
wym naszym narzędziem wykorzystywanym w tym celu. To interaktywna 
strona internetowa9, na której znajduje się szeroki wachlarz propozycji 
wykorzystujących różne środki przekazu historycznego. Naszą intencją 
jest udostępnianie jak najszerszej grupie odbiorców materialnych zaso-
bów dziedzictwa kulturowego, zebranych tematycznie na stronie.

Powyższe stanowi ewaluację wydanej w roku 2012 publikacji „Pamię-
tamy, pamiętam... Pomorze Gdańskie i obóz Stutthof 1939–1945. Mate-
riały edukacyjne”10, pakietu materiałów pedagogicznych wspomagających 
rozwój wiedzy i zainteresowanie historią najnowszą. Proponowane przez 
nas scenariusze lekcji były dostosowane do ówcześnie obowiązujących 
podstaw nauczania.

Autentyzm, do którego słusznie i chętnie odwołujemy się, to nie tylko 
samo miejsce czy muzealia oraz dokumenty. To przede wszystkim świa-
dectwo bezpośredniego przeżycia, świadectwo pamięci i refleksji poobo-
zowej. Dlatego dziesięć lat temu pracownicy Muzeum rozpoczęli zbie-
ranie relacji audio i wideo od byłych więźniów obozu koncentracyjnego 

9 Pomorska Teka Edukacyjna, http://tekapomorska.pl [dostęp: 14.05.2019].
10 Pamiętamy, pamiętam... Pomorze Gdańskie i obóz Stutthof 1939–1945. Materiały edukacyj-

ne, M. Owsiński (red.), Warszawa-Sztutowo 2012.

http://tekapomorska.pl
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Stutthof w ramach programu dokumentalno-historycznego „Ostatni 
świadkowie”. Interesuje nas nie tylko okres pobytu w KL Stutthof, ale 
całe życie Świadka Historii. Programem objęliśmy również ich Rodzi-
ny oraz osoby, które były świadkami wydarzeń, w których uczestniczyli 
Więźniowie.

Poza ofertą skierowaną do młodzieży, dorosłych i nauczycieli 
w Muzeum Stutthof prowadzimy działania na rzecz stworzenia forum 
wymiany myśli oraz doświadczeń dla praktyków i teoretyków zajmują-
cych się pamięcią, a także formami jej kształtowania we współczesnych 
polskich muzeach martyrologicznych. Działania te, które również inte-
grują środowisko muzealników z instytucji o podobnym profilu, mają 
obecnie charakter cykliczny.

W działalności pedagogicznej Muzeum Stutthof bardzo ważna jest 
wystawa główna, nad której nową odsłoną pracujemy już od dłuższe-
go czasu. Obecna powstała w latach 80. ubiegłego wieku. Nowa będzie 
pochodną wielu dyskusji, rozmów, a przede wszystkim weryfikacji źródło-
wej, także dyskursu wokół kontrowersji, ale i poszukiwania kompromi-
sów. To proces wymagający wielu ustępstw pomiędzy „stałością” historii 
a zmieniającym się odbiorcą-zwiedzającym. Na podstawie przeprowadzo-
nych kompleksowych badań wśród odbiorców możemy powiedzieć, że 
nowa wystawa główna będzie nie tyle narzędziem wiedzy, ile narzędziem 
zrozumienia, czym była „fabryka śmierci” KL Stutthof. Wystawa ma prze-
prowadzić zwiedzającego przez smutek tego miejsca. Pokazać wrażliwą 
dominantę zła, stanu anomii w normach moralnych, niszczenie godności 
i człowieczeństwa, bowiem wojna i okupacja to destrukt, wręcz totalny. 

Zwykle „gospodarzem” wystawy jest jej kurator – po zmianie faktycz-
nie będą nimi przewodnicy. Wystawa będzie narzędziem wspomagającym 
ich pracę jako swego rodzaju „strażników” historii i jednych z najważniej-
szych ogniw pedagogiki muzealnej. Nowa forma i treść zmienią zdecy-
dowanie obszar naszej działalności podstawowej, praktycznie w każdym 
aspekcie.

I tu dochodzimy do sedna zrozumienia wyzwań współczesnej peda-
gogiki w autentycznych miejscach pamięci, bo mimo dość powszechnego 
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przekonania o znajomości historii tematu systemów niemieckich obozów 
koncentracyjnych podczas II wojny światowej wydaje się, że świat nie 
odrobił lekcji płynącej z tych wydarzeń. Konflikty między państwami, 
narodami lub grupami etnicznymi i społecznymi ciągle zbierają krwawe 
ofiary, a ksenofobia w pewnych grupach społecznych jest powszechnie 
akceptowana. Historia bez niedopowiedzeń podpowiada nam, dokąd 
prowadzi nienawiść, która jest paliwem dla takich postaw i działań. 
Muzea – miejsca pamięci, jako ośrodki eksperckie, powinny wzmacniać 
przekaz i przypominać, w którą stronę poszedł świat, gdy zabrakło kogoś, 
kto nie powiedział „nie”. Zatem często przez nas powtarzane „ZROZU-
MIEĆ STUTTHOF” nie jest sloganem, lecz aktualnym wyzwaniem 
i w jakimś stopniu także ważnym erudycyjnym narzędziem przekazu i, 
tym samym, edukacji.

Czy jednak nie jesteśmy w tej kwestii bez winy? Czy zakładanym 
przez nas wyzwaniom jest w stanie podołać nasz pedagog muzealny, 
który wychodzi do odwiedzającego? Obserwacje wskazują, że na ogół 
w muzeach rolę tę pełnią osoby, które najlepiej znają historię miejsca czy 
zgromadzoną kolekcję. Wartością dodaną bywają osobiste predyspozycje 
interpersonalne. Ale czy osoby te mają odpowiednie kwalifikacje, by tę 
wiedzę przekazywać? Bo czym innym jest opowiadać ciekawe historie, 
mając do dyspozycji autentyczne miejsce oraz artefakty, a czym innym 
przekazywać tę historię w sposób zrozumiały dla odbiorcy. Tu wyzwa-
niem pozostaje social history, o interdyscyplinarnym charakterze badań, 
poznania, refleksji. Wyzwaniem są również grupy defaworyzowane oraz 
osoby z niepełnosprawnościami, którym powinniśmy wychodzić naprze-
ciw odpowiednio przygotowani. Zatem właściwe wykształcenie pedagoga 
muzealnego jest kluczowym wyzwaniem edukacji nie tylko w autentycz-
nych miejscach pamięci, ale również w każdym muzeum. Oczywiście ów 
pedagog powinien być wyposażony nie tylko w wiedzę i umiejętności, 
lecz również w materiały przystosowane do percepcji odbiorcy. Zróżni-
cowanego odbiorcy. 

Mam nadzieję, że w nieodległym czasie zespół pedagogiczny Muzeum 
Stutthof będzie gotów, by zaproponować muzealnikom z innych instytucji 
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wspólne stworzenie „Akademii Pedagoga Muzealnego”. Byłby to nasz 
wkład w pedagogiczną i edukacyjną przyszłość muzeów – miejsc pamięci.

***

Każdemu pokoleniu w zrozumieniu historii potrzebna była i jest 
zmiana, rozumiana jako współistnienie obok siebie dwóch elementów: 
poszukiwań nowych horyzontów i zachowania pewnej niezmienności. 

Bowiem każde pokolenie ma prawo do własnego kwestionariusza 
pytań wobec procesu historycznego. A to wymaga szczególnej reflek-
sji nie tylko w badaniach naukowych, ale i w ich przekazie. Pierw-
szy element owego procesu, a więc zmiana, to zmiana o charakterze 
dynamicznym, znaczącym – odchodzi pokolenie Świadków Historii 
i musimy zmierzyć się z nadchodzącą pustką. Ta cisza, która nastąpi, 
pozostaje wielką niewiadomą. Także wyzwaniem. Na drugim biegunie 
jest niezmienność – owe trwanie na straży rzetelnego obrazu historii 
i głosu prawdy. Oba te końce łączą muzealnicy i wszyscy, którzy razem 
z nimi podejmują to dzieło. Mamy godziny wspomnień, które opowia-
dają historię o tym, że życie jest piękne, takie jakie jest, bo jest jedno. 
Bycie gotowym na zmianę, odkrywanie w sobie odwagi, by mierzyć się 
z nią, to wyzwanie dla kolejnych pokoleń muzealników, a szczególnie 
muzealnych pedagogów. By zrozumieć!
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Muzeum byłego niemieckiego nazistowskiego Obozu Zagłady Kulmhof 
w Chełmnie nad Nerem jest miejscem pamięci utworzonym na tere-

nie pierwszego niemieckiego nazistowskiego ośrodka zagłady Kulmhof, 
uruchomionego 8 grudnia 1941 roku w celu natychmiastowej ekstermi-
nacji Żydów w Kraju Warty, okręgu Rzeszy utworzonym z części ziem 
polskich wcielonych do Niemiec. Obóz rozpoczął działalność jeszcze przed 
konferencją w Wannsee. Liczbę ofiar szacuje się na około 200 tysięcy. 
Tylko w Kulmhof do eksterminacji wykorzystywano samochody ciężaro-
we – mobilne komory gazowe. Obóz w Chełmnie był ponadto najdłużej 
funkcjonującym obozem i jedynym, który rozwiązano i ponownie urucho-
miono. Tam również wielu nazistowskich funkcjonariuszy poszerzało 
doświadczenie, które wykorzystano później w kolejnych obozach zagła-
dy i koncentracyjnych tworzonych na okupowanych ziemiach polskich. 
Miejsce pamięci jest dzisiaj częścią krajobrazu wsi Chełmno, położonej 
we wschodniej części województwa wielkopolskiego, w powiecie kolskim, 
na pograniczu z ziemią łódzką i kujawsko-pomorską. 

Muzeum sprawuje opiekę nad terenem poobozowym, zabezpiecza 
go i konserwuje wszystkie relikty zaświadczające o dokonanej tu zbrod-
ni. Upamiętnia ofiary Zagłady poprzez działalność naukową, populary-
zatorską, edukacyjną i wystawienniczą. 

Działalność edukacyjna prowadzona przez Muzeum w Chełmnie 
nad Nerem jest obecnie jednym z najważniejszych zadań realizowanych 
przez instytucję. Jej rozwój stał się częścią podjętego kilka lat temu szeregu 

MAŁGORZATA GRZANKA

Edukacja w Muzeum byłego 
niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof 
w Chełmnie nad Nerem
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działań koniecznych dla poprawy wizerunku instytucji, m.in. w 2014 roku, 
w ramach projektu „Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa 
kulturowego”. Był to projekt inwestycyjny dotyczący byłego niemieckie-
go Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, podnoszący jego 
wartość muzealną i turystyczną, który objął m.in. uporządkowanie tere-
nu Lasu Rzuchowskiego (oddalonego od Chełmna o 4 km, tam znaj-
duje się cmentarzysko ofiar) i nadanie upamiętnieniom nowych form; 
oddano do użytku pawilon obsługi historycznej wraz z mieszczącą się 
w nim salą audiowizualną. Powstało w ten sposób podstawowe zaplecze 
dydaktyczne. To zaplecze zostało poszerzone, kiedy po renowacji pawi-
lonu w Lesie Rzuchowskim oddano do użytku drugą salę o charakterze 
konferencyjnym. Inne przedsięwzięcia już zrealizowane przez Muzeum, 
jak renowacja spichlerza11 i przygotowanie w nim nowej koncepcji wysta-
wy bądź obecnie realizowane prace nad wystawą główną oraz konser-
wacją i ekspozycją ruin pałacu12, niewątpliwie podnoszą wartość eduka-
cyjną miejsca. Stwarzają tym samym kolejne możliwości dla rozwoju 
przedsięwzięć edukacyjnych. W 2014 roku rozpoczęto również prace 
nad ofertą edukacyjną, która dałaby początek własnej koncepcji pozasz-
kolnej edukacji historycznej prowadzonej przez Muzeum-Miejsce Pamię-
ci Kulmhof, nawiązującej jednak do wzorców edukacji o Holokauście, 
realizowanych w innych autentycznych miejscach pamięci od wielu już 
lat13. W pierwszej kolejności ofertę skierowano do placówek szkolnych. 

11 Spichlerz jest jedynym oryginalnym obiektem, związanym z infastrukturą obozową, który 
przetrwał wojnę. W pierwszym okresie funkcjonowania obozu był wykorzystywany jako 
magazyn na dobytek ofiar, w drugim zaś służył za więzienie dla żydowskich robotników 
zmuszonych do pracy na rzecz ośrodka zagłady (A. Grzegorczyk, P. Wąsowicz, Obóz zagła-
dy Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Przewodnik po Miejscu Pamięci, Chełmno nad Nerem 
2016, s. 43–45).

12 Pałac stanowił część dawnego majątku ziemskiego w Chełmnie. Był najważniejszą czę-
ścią infrastruktury obozowej, ponieważ w nim przygotowywano ofiary do eksterminacji. 
Wyburzony przez załogę obozową 11 kwietnia 1943 r., ocalały jedynie piwnice budynku 
(Tamże, s. 39–42).

13 Dlaczego należy uczyć o Holokauście?, J. Ambrosewicz-Jacobs, L. Hońdo (red.), Kraków 
2005; Auschwitz i Holokaust. Dylematy i wyzwania polskiej edukacji, P. Trojański (red.), 
Oświęcim 2008; Pamiętamy, pamiętam... Pomorze Gdańskie i obóz Stutthof 1939–1945. 
Materiały edukacyjne, Warszawa-Sztutowo 2012; Auschwitz i Holokaust. Edukacja w szkole 
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Ulega ona cały czas modyfikacji, a krąg odbiorców poszerza się. Obecnie 
uczestnikami działalności edukacyjnej Muzeum w Chełmnie są głów-
nie uczniowie i nauczyciele szkół podstawowych i średnich, studenci, 
a także różne grupy społeczne i zawodowe (np. grupy senioralne, aresz-
tanci, samorządowcy) głównie z terenów województw wielkopolskiego, 
łódzkiego i kujawsko-pomorskiego. Decyduje o tym zarówno położenie 
geograficzne placówki, jak i silne powiązania historyczne miejsca pamięci 
z regionem. Muzeum gości również grupy studyjne z Niemiec, państw 
skandynawskich, Francji, Ukrainy, Kanady i ze Stanów Zjednoczonych. 

Celem refleksji historycznej podejmowanej w działaniach eduka-
cyjnych Muzeum jest poznanie historii pierwszego niemieckiego obozu 
śmierci Kulmhof w jej wielu wymiarach, a także polityki eksterminacyj-
nej wobec ludności żydowskiej prowadzonej przez III Rzeszę na terenie 
Kraju Warty podczas II wojny światowej, na różnych etapach Zagłady: 
od pierwszych form terroru stosowanych na przełomie 1939 i 1940 roku, 
poprzez systematyczną gettoizację i tworzenie sieci obozów pracy, aż 
do eksterminacji bezpośredniej w Kulmhof zakończonej deportacją 
ostatnich ofiar z Litzmannstadt Getto w lipcu 1944 roku. Należy zwró-
cić uwagę na wyjątkowe warunki okupacyjne panujące na ziemiach 
polskich wcielonych bezpośrednio do Trzeciej Rzeszy. Przedmiotem zain-
teresowania jest również eksterminacja Romów i Sinti oraz innych grup 
narodowościowych i społecznych. Szczególnej refleksji podlega zagłada 
dokonywana w ramach akcji T4 oraz tzw. „dzikiej eutanazji” na terenie 
Kraju Warty, której sprawcami byli członkowie przyszłego SS-Sonder-
kommando Kulmhof. Istotne jest również wyeksponowanie powiązań 
historycznych obozu śmierci z regionem Wielkopolski, ziemi łódzkiej 
i Kujaw. Uwypukla się w ten sposób również lokalny wymiar Holokau-
stu i zagłady małych społeczności żydowskich zamieszkujących od stuleci 
wsie i miasteczka regionu. Jest to możliwe zwłaszcza podczas dłuższych 
pobytów studyjnych bądź pracy z grupami szczególnie zainteresowanymi 

i w miejscu pamięci, P. Trojański (red.), Oświęcim 2014; Muzea w poobozowych miejscach 
pamięci. Tożsamość, znaczenia, funkcje, T. Kranz (red.), Lublin 2017; Pomnik pamięci. 
Miejsca niepamięci, K. Chmielewska, A. Molisak (red.), Warszawa 2017.
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historią konkretnych społeczności żydowskich. Rozważania nad Holo-
kaustem również w perspektywie historii regionalnej skutkują refleksją 
o współczesnym społeczno-kulturowym krajobrazie tej części Polski. 

Refleksja historyczna jest podstawą do podejmowania rozważań 
humanistycznych o charakterze filozoficznym, obywatelskim, moralnym. 

W swoim podstawowym wymiarze najpopularniejszą formą eduka-
cyjną realizowaną w Muzeum są jednodniowe pobyty studyjne. Ich 
pierwszą częścią jest bezpośrednie spotkanie z autentyczną przestrzenią 
historyczną, bez wątpienia wyjątkową wartością miejsc pamięci14. Tę prze-
strzeń tworzą w Chełmnie dwa miejsca – teren dawnego majątku wraz 
z ruinami piwnic pałacowych, parkiem i spichlerzem, jedynymi ocalały-
mi, ale i najważniejszymi „świadkami zbrodni”, usytuowanymi na skraju 
wsi Chełmno, oraz cmentarzysko w Lesie Rzuchowskim. Tam obcowa-
nie z krajobrazem Zagłady zaczyna się przy tzw. kwaterze I z centralnie 
położonym Pomnikiem Ofiar Zagłady, a kończy przy Ścianie Pamięci, 
przejściem przez symboliczną bramę. Odległość między wsią Chełmno 
a lasem wynosi 4 kilometry. Po terenie poobozowym można poruszać się 
samodzielnie, w zupełnej ciszy, albo z przewodnikiem. Grupom zorga-
nizowanym niemal zawsze towarzyszy przewodnik, którego narracja jest 
dopełniana lekturą i analizą dokumentów – relacji bezpośrednich świad-
ków zbrodni – ofiar Kulmhof, odczytywanych w szczególnych punktach 
historycznych. 

W Chełmnie, przy piwnicach pałacowych, czytana jest relacja zbie-
głego z obozu Szlomy Winera, w spichlerzu Testament ostatnich więź-
niów. Kolejne relacje odczytywane są w lesie, przy masowych mogiłach, 
pozostałościach krematoriów, Ścianie Pamięci... Bezpośredni kontakt 
z dokumentami wytworzonymi przez więźniów umożliwia odbiorcom 
pierwsze zetknięcie się z osobistymi historiami ofiar obozu, pomaga 
także samodzielnie odkrywać prawdę o miejscu i je indywidualnie prze-
żyć, w końcu doświadczyć emocji. Istnienie w przestrzeni historycznej 

14 W. Wysok, Teoretyczne założenia pedagogiki pamięci. Wokół podstawowych definicji i po-
jęć, [w:] Pedagogika pamięci. O teorii i praktyce edukacji w muzeach martyrologicznych, 
T. Kranz (red.), Lublin 2018, s. 100–102.
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także elementów symbolicznych, metaforycznych i instytucjonalnych 
prowokuje do refleksji o znaczeniu autentycznych miejsc historycznych 
dla kształtowania współczesnej kultury pamięci, o potrzebie przypomi-
nania, o konieczności wypełnienia prośby o pamięć zawartej w słowach 
ostatnich więźniów. Na przejście z przewodnikiem przez teren obydwu 
miejsc pamięci trzeba przeznaczyć co najmniej dwie godziny. 

Drugą częścią studyjnego pobytu w Muzeum są zajęcia edukacyj-
ne, oparte w dużej mierze na pracy z materiałami źródłowymi, na które 
składają się relacje wytworzone przez ofiary Zagłady i świadków zbrod-
ni, fotografie dokumentujące poszczególne etapy prześladowań Żydów 
w Kraju Warty, filmy archiwalne, a także artefakty – świadectwa ziemi. 
Zbiór ten tworzą zarówno źródła wytworzone w czasie II wojny świato-
wej, o różnej proweniencji, jak i powojenne. Materiał źródłowy opatrzo-
ny jest komentarzami współczesnych wybitnych badaczy Holokaustu. 
Tak bogaty i zróżnicowany zbiór pozwala podjąć wiele wątków, ze szcze-
gólną artykulacją i wskazaniem na zróżnicowane perspektywy. Najważ-
niejsza z nich to perspektywa ofiary. Próby odkrywania indywidual-
nych biografii, których jedynie fragmenty można odczytać na podstawie 
relacji, listów, pospiesznie sporządzonych notatek, a także świadectw 
ziemi, są przedmiotem głębokiej refleksji uczestników zajęć. Pozwolą 
także na dostrzeżenie ogromu cierpienia doświadczonego przez ofia-
ry Holokaustu i dadzą możliwość zrozumienia mechanizmów Zagła-
dy oraz uwikłania losu jednostki w dzieje świata. Szczególne możliwo-
ści daje praca z artefaktami i odczytywanie ukrytych w nich znaczeń. 
Odkrywanie zamkniętej w tych wyjątkowych nośnikach przeszłości 
historii prowadzi do losów jednostek, rodzin i zbiorowości, odsłaniając 
fragmenty obrazu życia w gettach i brutalnej deportacji. Możliwe jest 
w ten sposób odkrywanie i utrwalanie tzw. mikrohistorii, pokazanie 
jednostkowych przeżyć i lęków wywołanych obserwowaną i doświad-
czoną Zagładą, rozpaczliwych prób poszukiwania ratunku i zachowa-
nia godności. Ta, często „nazwiskowa”, analiza procesu historycznego, 
to nie tylko biografia jako los, ale również i dowód: nie ma historii bez 
nazwisk. Choć warto pamiętać: miliony ofiar II wojny światowej nie 
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mają swoich grobów, pozostają ofiarami bezimiennymi. Dążąc do tego, 
aby obraz Zagłady był pełny i składał się z wielu płaszczyzn, niezbędne 
jest także pokazanie perspektywy świadka i sprawcy zbrodni, zgodnie 
zresztą z dominującą w literaturze przedmiotu triadą: sprawcy – ofiary 
– świadkowie15. Refleksję o pamięci prowokuje praca ze współczesnymi 
formami upamiętnień ofiar Zagłady. Nasza dzisiejsza odpowiedzialność, 
szukanie połączeń między przeszłością a tym, co jest i może się wydarzyć 
w przyszłości, konieczność pamiętania i nieustannego przypominania, są 
przedmiotem stałych rozważań. Bardzo interesujące, zwłaszcza dla młod-
szych uczestników (np. uczniów klas 6 szkoły podstawowej), z którymi 
możliwe jest jedynie zaakcentowanie wybranych zagadnień Holokaustu, 
jest sięgnięcie po współczesną literaturę młodzieżową podejmującą ten 
temat, pisaną przez trzecie i czwarte pokolenie po Zagładzie. Teksty te, 
opatrzone odpowiednim komentarzem historycznym, spełniają znakomi-
tą funkcję przy pierwszym spotkaniu z tematem Holokaustu i miejscem 
pamięci, przygotowując do jego pogłębiania na dalszych etapach kształ-
cenia i do kolejnych spotkań z historycznymi świadectwami Zagłady16. 

Od 2016 roku Muzeum, wspólnie ze szkołami średnimi powia-
tu szamotulskiego i Starostwem Powiatowym w Szamotułach, realizuje 
projekt edukacyjny pt. „Wizyty w Miejscach Pamięci w Wielkopolsce”, 
obejmujący cykl jednodniowych wizyt studyjnych uczniów klas pierwszych 
szkół średnich w miejscach historycznych związanych z II wojną światową 
i martyrologią obywateli II Rzeczypospolitej. Młodzież w ramach projektu 
odwiedza m.in. Muzeum w Chełmnie nad Nerem oraz Muzeum Marty-
rologiczne w Żabikowie. Inicjatorami projektu są nauczyciele historii, 
którzy dostrzegli konieczność poszerzonej edukacji o Holokauście, realizo-
wanej w autentycznych miejscach pamięci, a także wskazania na istnienie 

15 Zob. np. R. Hilberg, Sprawcy, ofiary, świadkowie. Zagłada Żydów 1933–1945, Warszawa 
2007; Świadkowie: Między ofiarą a sprawcą zbrodni, red. A. Bartuś, Oświęcim 2017. 

16 O literaturze dla dzieci i młodzieży podejmującej temat Zagłady piszą m.in. M. Wój-
cik-Dudek, W(y)czytać Zagładę. Praktyki postpamięci w polskiej literaturze XXI wieku dla 
dzieci i młodzieży, Katowice 2016; Tejże, Konieczność śladu. Kanony literatury dla dzieci 
i młodzieży. Tekst dostępny na cejsh.icm.edu.pl; S. J. Żurek, Zagłada w najnowszej polskiej 
literaturze dla dzieci i młodzieży, [w:] „Teksty Drugie” 2017/2, s. 184–194.
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takich miejsc w krajobrazie Wielkopolski. Projekt został poprzedzony 
wizytą studyjną nauczycieli, w większości odwiedzających Muzeum po raz 
pierwszy, w ramach której zwiedzili teren poobozowy oraz wzięli udział 
w warsztatach Źródła archiwalne i archeologiczne do dziejów niemieckie-
go obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem w edukacji historycz-
nej. Celem spotkania z nauczycielami było przygotowanie ich samych 
do wizyty w Muzeum-Miejscu Pamięci Kulmhof, a także określenie celów 
przedsięwzięcia i wskazanie możliwości edukacyjnych, którymi dysponuje 
placówka. Wizyty uczniów mają charakter dnia studyjnego, obejmującego 
zwiedzanie terenu poobozowego, wraz z ekspozycjami, oraz udział w zaję-
ciach edukacyjnych. Ostatnim etapem projektu jest jego podsumowanie 
i ewaluacja przeprowadzane w szkołach. Udział w projekcie jest wysoko 
oceniany przez nauczycieli i samą młodzież. 

Z pewnością dużym wyzwaniem dla Muzeum jest zachęcenie 
do tworzenia podobnych projektów innych nauczycieli lub jednostek 
samorządowych z regionu czy choćby inspiracja do zorganizowania 
pojedynczego wyjazdu do Muzeum. Z myślą o nauczycielach, chcących 
przygotować młodzież do wizyty w Muzeum-Miejscu Pamięci Kulmn-
hof bądź włączyć zajęcia na temat pierwszego niemieckiego nazistow-
skiego obozu zagłady do indywidualnych planów pracy lub poszerzyć 
własną wiedzę na temat II wojny światowej i okupacji w Wielkopol-
sce, Muzeum w Chełmnie wspólnie z Muzeum Martyrologicznym 
w Żabikowie i Zakładem Dydaktyki Historii Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, przygotowało w 2015 roku pakiet edukacyjny 
pt. Niemiecki obóz zagłady Kulmhof. Materiały dydaktyczne dla nauczy-
cieli17. Motyw przewodni pakietu Więźniowie zobowiązał uczestników 
projektu do wyboru odpowiedniego materiału źródłowego, na podsta-
wie którego ułożono scenariusze lekcji. Szczególną wartość mają nagra-
nia świadków, którzy podzielili się wspomnieniami z obserwowanej bądź 
doświadczonej Zagłady. Pakiet jest pierwszą częścią zaplanowanego cyklu 

17 Niemiecki obóz zagłady Kulmhof. Materiały dydaktyczne dla nauczycieli, R. Wełniak (red.), 
t. 1, Żabikowo 2015.
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10 tematycznych tomów pt. Z Archiwów Muzeów w Chełmnie nad Nerem 
i w Żabikowie. Do tej pory ukazały się dwa kolejne tomy: Obozy pracy 
przymusowej dla Żydów w Wielkopolsce oraz Wielkopolanie w obozie karno-
-śledczym w Żabikowie18. Wydaniu tek towarzyszyły seminaria dydaktycz-
ne „Pamięć i Edukacja” odbywające się w Zakładzie Dydaktyki Historii 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 Budowaniu świadomości wspólnoty celów muzeów-miejsc pamię-
ci i placówek szkolnych na różnym poziomie kształcenia, a także propa-
gowaniu idei pozaszkolnej edukacji historycznej19 służy również nawią-
zanie współpracy z ośrodkami doskonalenia nauczycieli, kierującymi 
swoją ofertę dydaktyczną do nauczycieli i szkół z regionu. Wspólnie 
z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, koordynującym pracę 
placówek szkolnych w czterech powiatach: konińskim, kolskim, tureckim 
i słupeckim, zorganizowano seminarium Muzeum jako instytucja wspie-
rająca edukację historyczną i patriotyczną. Mamy nadzieję, że współpra-
ca z ośrodkiem, jako instytucją zachęcającą nauczycieli do podejmowa-
nia nowych form doskonalenia zawodowego i promującą nowocześnie 
pojmowaną edukację, której ważna część może być realizowana poza 
szkołą, będzie się rozwijać w przyszłości i Muzeum będzie postrzegane 
jako ważna instytucja edukacyjna w subregionie konińskim.

Na tę wspólnotę celów wskazywano również podczas cyklu spotkań 
z przedstawicielami samorządów reprezentujących miasta i gminy z regio-
nu Wielkopolski Wschodniej. Cykl wizyt studyjnych został przygotowany 
w 74. rocznicę deportacji Żydów do Obozu Zagłady Kulmhof z miejsco-
wości tego regionu. Samorządowcy zwiedzali wówczas miejsce pamięci, 
a także uczestniczyli w warsztatach historycznych. Celem spotkań było 
również zachęcenie samorządów, jako organów prowadzących placówki 

18 Obozy pracy przymusowej dla Żydów w Wielkopolsce. Materiały dydaktyczne dla nauczycieli, 
R. Wełniak (red.), t. 2, Luboń 2016; Scenariusze lekcji i karty pracy z tomu Wielkopolanie 
w obozie karno-śledczym w Żabikowie, wybór i oprac. materiałów źródłowych J. Nawrocik, 
R. Wełniak, Luboń 2017, dostępne są na stronie internetowej Muzeum Martyrologiczne-
go w Żabikowie: www.zabikowo.eu.

19 A. Stępnik, Rola wizyty w muzeum-miejscu pamięci z punktu widzenia dydaktyka historii, 
[w:] Wizyty edukacyjne w Państwowym Muzeum na Majdanku, Lublin 2012, s. 51–63.
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szkolne, do tworzenia dogodnych warunków dla szkół chcących skorzy-
stać z pozaszkolnej oferty edukacyjnej proponowanej przez Muzeum. 
Przedstawiciele miejscowych samorządów są ważną grupą uczestników 
działalności Muzeum. 

Duży walor poznawczy mają organizowane od kilku lat dla uczniów 
szkół średnich objazdy edukacyjne „Po śladach pamięci”, szlakiem wiodą-
cym przez miejsca związane z życiem i Zagładą społeczności żydowskich 
zamieszkujących przed wojną pogranicze trzech regionów. Poznawanie 
historii Żydów zamieszkujących przed wojną ten teren, odczytywanie 
znaków pamięci obecnych we współczesnych krajobrazach miejscowości, 
zaświadczających o ich przedwojennej wielokulturowości i wielonarodo-
wości, służą budowaniu nie tylko refleksji historycznej, ale także świa-
domości istnienia wielowiekowej współegzystencji narodów, brutalności 
jej końca oraz konsekwencji wojny dla kolejnych pokoleń. Zdobywanie 
pogłębionej wiedzy o przyczynach i okolicznościach śmierci polskich 
Żydów, pełnoprawnych obywateli państwa polskiego, kształtuje ponadto 
umiejętność dostrzeżenia w polskich przestrzeniach nieobecności i straty. 
Młodzież ma poza tym możliwość poznania lokalnych liderów, którzy 
działają na rzecz przywracania i utrwalania pamięci o zamordowanych 
żydowskich mieszkańcach pogranicza. 

Muzeum przygotowuje również dwudniowe pobyty studyjne, 
w których uczestniczy głównie młodzież z zagranicy. Dłuższe pobyty 
dają możliwość pogłębionej refleksji nad historią pierwszego niemiec-
kiego obozu śmierci, którym był Kulmhof. 

Wyjątkowym przedsięwzięciem edukacyjnym są obozy młodzieżowe 
workcamp, organizowane w Muzeum w Chełmnie od 2015 roku. Wcze-
śniejsze edycje odbywały się w Muzeum Martyrologicznym w Żabikowie. 
Ta forma edukacji nawiązuje do praktykowanych od lat w innych muze-
ach-miejscach pamięci podobnych form pracy z młodzieżą. To dwuty-
godniowe pobyty studyjne dla kilkuosobowej, międzynarodowej grupy 
młodzieży, która ma okazję szczegółowo zapoznać się z historią obozu 
śmierci Kulmhof oraz okupacji w Kraju Warty. Młodzi ludzie poznają 
także dzieje społeczności żydowskich zamieszkujących podczas wojny 
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tę część okupowanych ziem polskich. Służy temu udział w warsztatach, 
wykładach, projekcjach filmowych i objazdach naukowych. Dla uczest-
ników workcampu wyjątkowe znaczenie mają prace porządkowe i pielę-
gnacyjne, które mogą oni wykonywać na terenie poobozowym, pozwala-
jące na bezpośredni kontakt z przestrzenią miejsca pamięci. Niecodzienną 
lekcją historii są także spotkania z przedstawicielami lokalnych społecz-
ności, np. historykami regionalistami, zajmującymi się historią Żydów, 
a także z przedstawicielami gminy żydowskiej w Łodzi, zaświadczający-
mi o ciągłości kultury żydowskiej w Polsce. 

Wyjątkową wartość edukacyjną mają rocznice upamiętniające najważ-
niejsze wydarzenia z historii obozu, angażujące głównie młodzież, przed-
stawicieli lokalnej społeczności, ale również gości z zewnątrz. Poprzez 
akcentowanie tych wydarzeń i ich znaczenia zarówno dla globalnej historii 
Holokaustu, jak i historii regionalnej, są one uwzględniane w rocznych 
planach pracy, przynajmniej niektórych, placówek szkolnych i instytucji 
z regionu. Charakter upamiętniający miał projekt edukacyjny pod nazwą 
„8.12.1941. Historia pierwszego transportu do obozu zagłady Kulmhof 
w Chełmnie nad Nerem” zrealizowany z Zespołem Szkół Ekonomiczno-
-Administracyjnych w Kole w 76. rocznicę uruchomienia obozu zagłady 
Kulmhof i zagłady Żydów kolskich – pierwszych ofiar ośrodka w Chełmnie. 
Zajęcia edukacyjne w szkole poświęcone historii społeczności żydowskiej 
w tym mieście oraz spacer śladami pamięci Żydów kolskich przygotowały 
młodzież do wizyty w Miejscu Pamięci w Chełmnie. Projekt został wysoko 
oceniony przez młodzież. Szczególnie wartościowe było dla niej zdobycie 
nowej wiedzy na temat historii społeczności żydowskiej z Koła i okolicz-
ności jej Zagłady. Projekt upamiętniający „Prośba i pamięć. Wypełnienie 
testamentu ostatnich więźniów obozu” realizowany był w 73. rocznicę 
likwidacji obozu zagłady Kulmhof wspólnie z uczniami i nauczycielami 
z miejscowych szkół, grupami senioralnymi i przedstawicielami Gminy 
Żydowskiej w Łodzi. Szczególnie aktywną grupą byli seniorzy, skupieni 
wokół uniwersytetów trzeciego wieku, dla których przygotowany wówczas 
cykl zajęć został oparty na różnorodnych zapisach doświadczenia, osobi-
stego i zbiorowego, czasu Zagłady. W rozważania zostało wpisane również 
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doświadczenie romskie, jako forma upamiętnienia 76. rocznicy deportacji 
ponad 4 tysięcy austriackich Romów i Sinti, więźniów tzw. obozu cygań-
skiego usytuowanego w Litzmannstadt Getto, do obozu śmierci Kulm-
hof i zamordowanych tam w mobilnych komorach gazowych między 
2 a 9 stycznia 1942 roku. Podczas zajęć uczestnicy mieli okazję zapoznać 
się z wyjątkowymi świadectwami wytworzonymi przez ofiary i świadków 
Holokaustu – tekstami pisanymi, relacjami wideo, fotografiami, a także 
podzielić się własnym doświadczeniem – osobistym i rodzinnym z czasów 
II wojny światowej. Dużą wartością działań projektowych, które mogą 
być realizowane w Muzeum i poza nim, w szkole czy przestrzeni miejskiej, 
jest możliwość dłuższego obcowania z problematyką Holokaustu, łącze-
nia dyscyplin i metod pracy. Takich możliwości nie daje niestety jedno-
razowa, krótka wizyta w miejscu pamięci. 

Dla lokalnej społeczności zamieszkującej Chełmno i powiat kolski 
szczególne znaczenie ma pamięć o Stanisławie Kaszyńskim20, byłym sekre-
tarzu gminy Chełmno, który podjął próbę poinformowania Polskiego 
Państwa Podziemnego i prawdopodobnie społeczności międzynarodo-
wej o trwającej w Kulmhof eksterminacji. Muzeum kilkanaście lat temu 
zainicjowało proces przywrócenia pamięci o tej postaci. Oprócz stojącego 
w Lesie Rzuchowskim obelisku symbolicznie przypominającego bohatera, 
od 2017 roku odbywa się coroczne upamiętnienie, w rocznicę zamordo-
wania Kaszyńskiego przez SS-Sonderkommando Kulmhof, uroczystość 

20 Stanisław Kaszyński pełnił przed wojną funkcję sekretarza gminy Chełmno, ciesząc się sza-
cunkiem i poważaniem lokalnej społeczności. Realizował się jako wyjątkowo aktywny spo-
łecznik. Po rozpoczęciu działań wojennych Kaszyńskiego pozostawiono w urzędzie, ale już 
na niższym stanowisku. Wraz z uruchomieniem we wsi obozu śmierci Kaszyński, świadom 
wszystkich konsekwencji, postanowił poinformować świat o dokonywanej Zagładzie Ży-
dów. W nieustalonych okolicznościach rozpoczął współpracę z Polskim Państwem Podziem-
nym, przekazując meldunki z terenu. W styczniu 1942 r. podjął samodzielną inicjatywę 
przekazania wiadomości na temat zbrodni popełnianych w Kulmhof na Zachód. Napisał 
list, który miał być przekazany Międzynarodowemu Czerwonemu Krzyżowi w Szwajcarii. 
Według innych świadectw adresatem listu miały być bliżej nieokreślona placówka dyplo-
matyczna w Szwajcarii lub konsulat szwajcarski w Berlinie. Informacja o  inicjatywie Ka-
szyńskiego dotarła do Sonderkommando Kulmhof. Kaszyński został aresztowany i po kilku 
dniach rozstrzelany. Tragiczny los Stanisława stał się udziałem także jego żony Karoliny. 
Przesłuchiwana przez gestapo, następnie aresztowana i osadzona w więzieniu w Łodzi, zo-
stała zamordowana w 1942 r. Kaszyńscy osierocili czworo dzieci. 
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z udziałem uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Chełmnie 
nad Nerem, przedstawicieli lokalnych władz, a także rodziny zamor-
dowanego. W 75. rocznicę śmierci odbyła się sesja popularnonaukowa 
poświęcona działalności konspiracyjnej „cichego” bohatera z Chełmna 
nad Nerem oraz losom jego rodziny. Wyjątkową wartość ma spotkanie 
ze Stanisławem Kaszyńskim, synem. 

Podobny charakter i znaczenie dla mieszkańców ma uroczystość 
upamiętniająca rozstrzelanych 15 listopada 1939 roku w lesie w Rzucho-
wie 56 Polaków aresztowanych jesienią 1939 roku przez niemiecką 
żandarmerię i SS, w trakcie jednej z licznych tego typu akcji prowa-
dzonych w pierwszych miesiącach wojny na okupowanych ziemiach 
polskich. W 1991 roku na terenie Lasu Rzuchowskiego, w miejscu egze-
kucji i pochówku ofiar, został wzniesiony pomnik-ołtarz. Jego obecność 
w przestrzeni miejsca pamięci przypomina o pierwszych aresztowanych 
mieszkańcach powiatu kolskiego, zobowiązując Muzeum do pielęgno-
wania pamięci o wszystkich ofiarach II wojny światowej. 

Wyjątkową wartością edukacyjną odznacza się Marsz Pamięci, organi-
zowany we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Kole od 2013 roku. 
Nawiązujący w swej formie do mających już długoletnią tradycję marszów 
w miejscach historycznych, jest dla Muzeum w Chełmnie ważnym wyda-
rzeniem. Odbywa się on w Miejscu Pamięci w Lesie Rzuchowskim, 
na trasie wiodącej sprzed Pomnika Ofiar Zagłady do Ściany Pamięci. Jego 
głównym celem jest przypomnienie opinii publicznej o Zagładzie, która 
dokonała się w dobrze znanym jej przecież krajobrazie. Niepowtarzalna, 
refleksyjna atmosfera towarzysząca uczestnikom Marszu tworzy swoistą 
wspólnotę pamięci i pozwala na nowo odczytywać znajomą przestrzeń. 
Uczestnikom przemarszu zawsze towarzyszy akustyka ciszy. Maszerując 
w milczeniu, przy realistycznym tle dźwiękowym dobiegającym z lasu 
(szum drzew, śpiew ptaków), można doświadczyć przestrzeni, w której 
spotykają się jednocześnie życie i śmierć. Wielką wartość ma zaangażo-
wanie w jego organizację młodzieży z okolicznych szkół, która przygoto-
wuje oprawę artystyczną. W uroczystości co roku biorą udział przedsta-
wiciele władz wojewódzkich i samorządowych, reprezentanci lokalnych 
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organizacji, stowarzyszeń, instytucji, gmin żydowskich, a także młodzież 
i nauczyciele z powiatów trzech województw. Zasięg oddziaływania jest 
więc bardzo szeroki, a kolejne edycje wydarzenia świadczą o przyjęciu 
tej formuły przez liczne środowiska. W województwie wielkopolskim to 
jedyna tego typu inicjatywa. Marsz w Lesie Rzuchowskim jest odbiera-
ny przez jego uczestników jako niecodzienna lekcja historii. W pamięci 
uczestników marszów w Rzuchowie szczególnie zapisał się występ młodych 
śpiewaków z Chóru Dziecięcego Miasta Łodzi, którzy w przejmujący 
sposób przypomnieli pieśni żydowskie śpiewane w getcie łódzkim. Prak-
tykowanie Marszów Pamięci oddziałuje również na lokalne inicjatywy. 
W 2018 roku w Kutnie, na historycznej trasie łączącej miasto z terenem 
dawnego getta, odbył się po raz pierwszy Marsz Pamięci, upamiętniają-
cy tamtejszych Żydów. 

Bez wątpienia wyzwaniem edukacyjnym dla muzeów-miejsc pamięci 
jest współpraca z grupami o specjalnych wymaganiach. To w pracy z nimi 
szczególnego znaczenia nabierają promowane przez te instytucje kręgi 
wartości i postaw humanistycznych, moralnych, społecznych i obywatel-
skich. Do tej pory w Muzeum gościli osadzeni i wychowawcy z Zakładu 
Karnego w Fordonie. Ich wizyta o charakterze studyjnym obejmująca 
zwiedzanie terenu poobozowego z przewodnikiem oraz specjalnie opra-
cowane zajęcia edukacyjne miała niewątpliwie wyjątkową wartość wycho-
wawczą, wykorzystaną w pracy resocjalizacyjnej prowadzonej przez zakład. 
W 2015 roku Muzeum w Chełmnie nad Nerem było partnerem autor-
skiego projektu realizowanego przez wychowawców Aresztu Śledczego 
w Łodzi „Żydzi, Cyganie, Lodzermensche – Obcy”, który przygotowano 
również we współpracy z Muzeum Stacją Radegast oraz łódzkim oddzia-
łem Instytutu Pamięci Narodowej. W ramach programu poza siedzibą 
Muzeum odbywał się cykl zajęć edukacyjnych dla aresztantów na temat 
historii obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem oraz okupa-
cji w Kraju Warty. Z wyjątkową odpowiedzialnością przygotowywane 
są również pobyty dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. 

Budowanie i pogłębianie świadomości, że Muzeum w Chełmnie 
upamiętnia pierwsze miejsce masowej zagłady Żydów, a zatem stanowi 
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cenny obiekt na mapie dziedzictwa historyczno-kulturowego Polski, świa-
ta i regionu, należy do najważniejszych wyzwań edukacyjnych stojących 
przed instytucją. Przekonanie, że żadna narracja o Holokauście nie zastą-
pi bezpośredniego doświadczenia przestrzeni Zagłady, kontaktu z obec-
nymi w niej artefaktami i świadectwami, powinno przemawiać za tym, 
żeby część szeroko pojmowanej edukacji humanistycznej, w tym również 
historycznej, realizować poza murami szkół czy placówek skupiających 
środowiska zainteresowane poznaniem historycznym w krajobrazach, 
w których Zagłada się wydarzyła. Nawet jeśli ograniczymy ją do jedno-
razowej wizyty w miejscu pamięci, zaistnieje świadomość o tym, że 
historii Holokaustu nie można poznawać bez historii Kulmhof. Oferta 
edukacyjna Muzeum jest bez wątpienia ciekawą propozycją, wspierającą 
programy szkolne i instytucjonalne. Mamy nadzieję, że poprzez dalszy 
jej rozwój i systematyczną współpracę z różnymi środowiskami histo-
ria pierwszego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady będzie cały 
czas na nowo odkrywana, niosąc ze sobą uniwersalną prawdę o skutkach 
nienawiści i nieposzanowania życia drugiego człowieka. 
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Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi jest dość szczególną 
instytucją. Choć nie wpisuje się w tradycyjną polską definicję miej-

sca pamięci21 i nie ma pod swoją bezpośrednią opieką żadnego obiek-
tu narodowej martyrologii, jego działalność jest w całości dedykowana 
pamięci, a w znaczącej części pamięci łódzkiego getta, historii jego ofiar 
oraz ocalałych z Zagłady. Ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo miejsc 
pamięci oraz powierzone pracownikom instytucji zadania upamiętnie-
nia wydarzeń historycznych w niektórych aspektach Centrum funkcjo-
nuje podobnie jak działy edukacyjne przy muzeach, jednak ze względu 
na zupełnie inną specyfikę, strukturę i misję, w wielu przypadkach te 
działania są odmienne, a nawet znacząco się różnią. 

Instytucja
Centrum Dialogu zostało powołane decyzją Rady Miejskiej w Łodzi 
w sierpniu 2010 roku22. Dwa miesiące później, z inicjatywy jedne-
go z radnych, w pierwszą rocznicę śmierci Marka Edelmana, działacza 
społecznego i politycznego, ostatniego komendanta powstania w getcie 
warszawskim, Honorowego Obywatela Łodzi, Centrum otrzymało 

21 Według polskiej definicji miejscem pamięci jest „grób lub cmentarz wojenny, krzyż 
przydrożny, kapliczka, kopiec, nieruchomość lub obiekt budowlany lub też jego pozo-
stałości upamiętniające postaci lub wydarzenia znaczące dla Narodu i Państwa Polskiego, 
a w szczególności tablica pamiątkowa” (z projektu ustawy Sejmu RP z 2008 r.).

22 Uchwała nr XCII/1647/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie 
utworzenia instytucji kultury pod nazwą Centrum Dialogu w Łodzi.

JOANNA PODOLSKA 

O czym mówią do nas kamienie? 
Edukacja i pamięć miejsca. 
Przypadek Bałut i łódzkiego getta 
w działalności Centrum Dialogu
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jego imię. Instytucja zaczęła funkcjonować na początku 2011 roku. 
Od 2014 roku mieści się w nowym, specjalnie zaprojektowanym budyn-
ku znajdującym się w Parku Ocalałych, w którym rosną Drzewa Pamię-
ci dedykowane Ocalałym z Holokaustu23, w sąsiedztwie miejsca, gdzie 
stoi Pomnik Polaków Ratujących Żydów w czasie II wojny światowej24, 
obelisk Żegoty25 i Kopiec Pamięci z ławeczką Jana Karskiego26. Działal-
ność Centrum obejmuje także znajdujący się w niedalekiej odległości 
teren łódzkiego getta, a poza tym miejsca, gdzie znajdowały się utworzo-
ne przez Niemców w obrębie getta tzw. obóz cygański i obóz dla dzieci 
polskich przy ul. Przemysłowej oraz cmentarz żydowski i Stacja Rade-
gast. To jednocześnie jedna z niewielu instytucji kultury znajdująca się 
na obszarze dawnych Bałut, które wśród mieszkańców Łodzi, a także 
w pamięci zbiorowej Polaków, mają opinię dzielnicy trudnej, niebez-
piecznej i od przynajmniej stulecia cieszącej się złą sławą. Dodatkowo 
Bałuty są naznaczone traumą II wojny światowej, w tym głównie getta, 
ale także innych dramatycznych wydarzeń. „Egzorcyzmowanie” i „odcza-
rowywanie” tej części miasta należy także do zadań, jakie postawiło sobie 
za cel łódzkie Centrum Dialogu.

23 Park Ocalałych powstał w 2004 r. w związku z organizowanymi przez Miasto Łódź uro-
czystościami 60. rocznicy likwidacji Litzmannstadt Getto. Jego zalążkiem był pomysł 
Ocalałej z łódzkiego getta – Haliny Elczewskiej, aby posadzić w Łodzi szpaler drzew sym-
bolizujących tych, którzy przeżyli Holokaust. 30 sierpnia 2004 r. pierwsze Drzewa Pa-
mięci posadziło 387 osób – Ocalałych, którzy przyjechali na uroczystości z całego świata. 
Stopniowo teren był przekształcany w park. Koncepcję przestrzenną i roślinność zaprojek-
towały Grażyna Ojrzyńska i Maria Herszel.

24 Pomnik Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata – Polaków Ratujących Żydów w czasie 
II wojny światowej – został odsłonięty w sierpniu 2009 roku, w 65. rocznicę likwidacji 
Litzmannstadt Getto. Zaprojektował go Czesław Bielecki.

25 Obelisk dedykowany „Żegocie” – Radzie Pomocy Żydom utworzonej przy Delegacie 
Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj, stanął w Parku Ocalałych w sierpniu 2009 r. 
Zaprojektował go Zbigniew Dudek.

26 Pomnik Jana Karskiego siedzącego na ławeczce na Kopcu Pamięci wykonał artysta Karol 
Badyna, został odsłonięty w sierpniu 2009 r. Z kopca rozciąga się widok na Park Ocala-
łych, z góry widać też Pomnik Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata – Polaków Ratu-
jących Żydów w czasie II wojny światowej.
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Statut
Zgodnie z założeniami statutowymi Centrum Dialogu im. Marka Edel-
mana w Łodzi jest otwartą, świecką instytucją kultury, działającą ponad 
podziałami politycznymi. Jego podstawowym celem jest prowadzenie 
działalności edukacyjno-kulturalnej, dotyczącej przede wszystkim popu-
laryzowania dorobku różnych kultur, promowanie wielokulturowego 
i wieloetnicznego dziedzictwa Łodzi, ze szczególnym uwzględnieniem – 
co podkreślono w statucie – kultury żydowskiej – oraz upowszechnianie 
idei tolerancji i przeciwdziałanie przejawom rasizmu, ksenofobii i braku 
szacunku dla ludzi odmiennych światopoglądów, pochodzenia i kultury27. 

Działalność edukacyjna dotycząca wielokulturowości adresowana jest 
zarówno do społeczności polskiej, jak i zagranicznej, która coraz liczniej 
odwiedza Centrum, jak również i samą Łódź. Wśród zagranicznych gości 
są zarówno badacze i dziennikarze, nauczyciele i studenci historii oraz 
kierunków zajmujących się pamięcią, jak również uczniowie z różnych 
krajów przyjeżdżający do Polski na wycieczki, których ważnym elemen-
tem jest edukacja związana z historią II wojny światowej, w tym szcze-
gólnie historią Holokaustu. W statucie Centrum Dialogu zapisano także, 
że ma realizować projekty upamiętniające łódzką społeczność żydowską 
oraz działania na rzecz upamiętnienia Ocalałych i Sprawiedliwych oraz 
ich rodzin, co faktycznie ma miejsce od 2011 roku. W imieniu władz 
Łodzi Centrum Dialogu organizuje coroczne miejskie uroczystości dedy-
kowane upamiętnieniu historii Litzmannstadt Getto oraz tzw. obozu 
cygańskiego utworzonego przez Niemców na terenie getta w listopa-
dzie 1941 roku i zlikwidowanego trzy miesiące później. Opiekuje się 
także i organizuje przyznawanie tzw. Drzew Pamięci w Parku Ocalałych 
osobom, które przeżyły Zagładę28.

27 Statut Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi. Załącznik do uchwały 
LXXXIII/1754/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 kwietnia 2014 r., https://www.cen-
trumdialogu.com/o-nas/statut [dostęp: 30.04.3019].

28 Każda osoba lub rodzina, która ma swoje drzewko Pamięci w Parku Ocalałych, otrzymuje 
certyfikat sygnowany przez Prezydenta Miasta Łodzi oraz tabliczkę z nazwiskiem wzdłuż 
parkowej alei.

https://www.centrumdialogu.com/o-nas/statut
https://www.centrumdialogu.com/o-nas/statut
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Jednak przede wszystkim Centrum Dialogu im. Marka Edelmana 
w Łodzi od początku funkcjonowania prowadzi szeroką działalność eduka-
cyjną, organizuje wydarzenia kulturalne, w tym Festiwal Łódź Czterech 
Kultur29, a w zakres działań instytucji wchodzi także działalność wydaw-
nicza i popularyzatorska. Projekty przygotowywane przez Centrum mają 
charakter zarówno lokalny, jak i międzynarodowy.

Edukacja
Łódzkie Centrum Dialogu powstało przede wszystkim, żeby pamiętać 
i uczyć o przeszłości, ale jednocześnie, by z poznawanej historii wyciągać 
wnioski, które pozwolą kolejnym pokoleniom budować lepszą przyszłość. 
Taka misja przyświeca instytucji od początku jej funkcjonowania. Dlate-
go większość projektów ma bardzo aktualny kontekst, zgodnie z przyjętą 
zasadą: PAMIĘTAĆ, ROZUMIEĆ, DZIAŁAĆ.

1. Pamiętać przeszłość
2. Rozumieć współczesność
3. Budować lepszą przyszłość

1. Pamiętać przeszłość
Aby poznawać przeszłość i uczyć historii, Centrum Dialogu im. 

Marka Edelmana zbudowało różnorodny program edukacyjny skiero-
wany do odbiorców w różnym wieku: dla uczniów szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych, dla studentów wyższych uczelni, w tym studen-
tów Erasmusa, oraz wykłady i warsztaty dla dorosłych (także dla słuchaczy 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku). Przygotowana została oferta edukacyjna30, 
która może być realizowana zarówno w Centrum Dialogu, jak i w szkołach, 
w zależności od potrzeb nauczycieli i możliwości kadrowych i czasowych 

29 Festiwal – początkowo pod nazwą Festiwal Dialogu Czterech Kultur – został zainicjowa-
ny w 2002 r. przez Witolda Knychalskiego, od 2005 r. był prowadzony przez różne osoby, 
od 2011 r. pod nazwą Łódź Czterech Kultur, od 2017 r. organizatorem jest Centrum 
Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi. 

30 Oferta edukacyjna Centrum Dialogu, https://www.centrumdialogu.com/projekty-edu-
kacyjne [dostęp: 30.04.2019].

https://www.centrumdialogu.com/projekty-edukacyjne
https://www.centrumdialogu.com/projekty-edukacyjne
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Centrum. Stałe zajęcia dotyczą zarówno historii II wojny światowej, histo-
rii i życia w Litzmannstadt Getto, wielokulturowej Łodzi, jak i ważnych 
postaci dla Łodzi i dla Polski: Jana Karskiego, Marka Edelmana, Arnolda 
Mostowicza, ale także kontrowersyjnej postaci Chaima Rumkowskiego 
i innych ważnych osób, w tym Ocalałych z łódzkiego getta: Haliny Elczew-
skiej czy Leona Weintrauba oraz Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata 
– Polaków, którzy ratowali Żydów w czasie II wojny światowej. Dodatko-
wo co roku wybierany jest temat, wokół którego przygotowuje się specjal-
ny program edukacyjny wraz z towarzyszącym mu odrębnym działaniom. 

Rok 2014 dedykowany był Janowi Karskiemu. W kwietniu 2014 roku, 
dokładnie w setne urodziny Jana Karskiego – a co jest istotne dla lokalnej 
tożsamości miasta – rodowitego łodzianina, w nowym budynku otwarta 
została duża biograficzna wystawa „Karski. Nie dać światu zapomnieć” 
przygotowana we współpracy z Narodowym Centrum Kultury (kurator: 
Jarosław Suchan)31, której przez blisko dwa lata towarzyszyło wiele dzia-
łań edukacyjnych, projekcje filmowe, wykłady, otwarte spotkania. Już 
w 2013 roku powstał Klub Kuriera stworzony przy Centrum Dialogu dla 
uczniów łódzkich szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych historią, 
którzy nie tylko sami poznawali historię Jana Karskiego i jego misji, ale 
potem edukowali swoich rówieśników, stając się jej emisariuszami. Grupa 
zapaleńców ruszyła m.in. szlakiem Karskiego po Polsce32. Młodzi emisa-
riusze byli m.in. w Warszawie, Izbicy i Bełżcu, w Krakowie i Nowym 
Sączu, przeszli też szlak kurierów tatrzańskich. Projekt dofinansowany 
został przez Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu 
„Patriotyzm Jutra”, a idea jest kontynuowana do dziś. W realizowanych 
przez Centrum Dialogu działaniach istotną rolę odgrywały znajdujące się 
w Parku Ocalałych pomniki, zarówno Ławeczka Karskiego, jak i obelisk 
„Żegoty” czy Pomnik Polaków Ratujących Żydów. Te miejsca stały się 
także przestrzenią przygotowanej dla młodzieży gry edukacyjnej „Mission: 

31 Wirtualny spacer po wystawie, https://www.centrumdialogu.com/wydarzenia/1494-
wirtualny-spacer-po-wystawie-qkarski-nie-da-wiatu-zapomnieq [dostęp: 30.04.2019].

32 I Ty zostań kurierem, https://www.centrumdialogu.com/projekty-edukacyjne/klub-kurie-
ra [dostęp: 30.04.2019].

https://www.centrumdialogu.com/wydarzenia/1494-wirtualny-spacer-po-wystawie-qkarski-nie-da-wiatu-zapomnieq
https://www.centrumdialogu.com/wydarzenia/1494-wirtualny-spacer-po-wystawie-qkarski-nie-da-wiatu-zapomnieq
https://www.centrumdialogu.com/projekty-edukacyjne/klub-kuriera
https://www.centrumdialogu.com/projekty-edukacyjne/klub-kuriera
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Karski”, w której znalazło się miejsce na Paryż, Londyn i Waszyngton. Ale 
uczestnicy gry poznawali również los żydowskich mieszkańców warszaw-
skiego getta i historię obozów zagłady, do których trafiali Żydzi. Zazna-
jamiali się także z raportem Jana Karskiego. 

W 2016 roku młodzież łódzkich szkół, która zgłosiła się do Klubu 
Kuriera (rekrutacja jest prowadzona w szkołach, ale ma charakter dobro-
wolny – są to zajęcia pozalekcyjne), zajęła się tematem Sprawiedliwych 
Wśród Narodów Świata. Młodzież zbierała informacje o Polakach ratu-
jących Żydów w czasie II wojny światowej, poznawała biografie wielu 
znakomitych osób, zarówno tych znanych, m.in.: Ireny Sendlerowej, 
Jana Karskiego i Władysława Bartoszewskiego, ale też cichych bohate-
rów, o których nie było zbyt wielu informacji, m.in. Zofii Libich z Łodzi, 
która uratowała swoją podopieczną – Hanę Ostern Svirski. Mieszkają-
ca w Izraelu Ocalała z Holokaustu Hana Svirski wystarała się dla swojej 
opiekunki o Medal Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, który został 
jej nadany pośmiertnie przez Instytut Yad Vashem w Jerozolimie. Nazwi-
sko Zofii Libich z inicjatywy Centrum Dialogu w 2014 roku znalazło 
się na łódzkim Pomniku Polaków Ratujących Żydów obok innych Spra-
wiedliwych. Dzięki temu obie panie symbolicznie są obecne w Łodzi: 
Hana Svirski ma swoje Drzewo Pamięci w Parku Ocalałych, bo przeżyła 
Zagładę, a Zofia Libich ma swoją tabliczkę na pomniku Sprawiedliwych, 
jako osoba ratująca żydowską dziewczynkę. 

Poznając historię dotyczącą Sprawiedliwych Wśród Narodów Świa-
ta, młodzież Klubu Kuriera nie tylko zbierała informacje, ale sama pisa-
ła i redagowała teksty, które były publikowane w specjalnych gazetkach 
pt. „Raport 2016: Sprawiedliwi”33, drukowanych i rozdawanych w kilku 
partnerskich instytucjach edukacyjnych w całej Polsce, a potem umiesz-
czonych na stronie internetowej Centrum Dialogu34. Wśród opisanych 

33 Raporty były dostępne m.in. w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, w Bramie Grodz-
kiej w Lublinie, w Muzeum Polaków Ratujących Żydów w Markowej, w Muzeum Histo-
rii Żydów Polskich Polin.

34 Raport 2016: Sprawiedliwi, https://www.centrumdialogu.com/ebooks/sprawiedliwi/ 
[dostęp: 30.04.2019].

https://www.centrumdialogu.com/ebooks/sprawiedliwi/
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przez łódzkich licealistów postaci byli m.in. Jerzy Lerski, Anna i Maria 
Sawickie, Zofia Kossak-Szczucka czy Rodzina Ulmów.

W tym samym 2016 roku Centrum Dialogu zaczęło organizować 
w Łodzi Europejski Dzień Pamięci o Sprawiedliwych – święto ustano-
wione przez Parlament Europejski, mające na celu uhonorowanie pamię-
ci osób, które sprzeciwiały się reżimom totalitarnym i masowym zbrod-
niom w XX i XXI w. Pod Pomnikiem Sprawiedliwych w Parku Ocalałych 
oddawany jest hołd przede wszystkim osobom, które w czasie II wojny 
światowej pomagały Żydom, ale pokazywane są także inne szlachetne 
postawy ludzi, którzy zachowywali się godnie w trudnych czasach. Dzia-
łania te są skierowane do młodzieży szkolnej, ale także do mieszkańców 
Łodzi i turystów.

Park Ocalałych i znajdujące się w nim miejsca związane z pamięcią 
II wojny światowej stały się ważnym elementem edukacji, tak jak i Drze-
wa Pamięci, które zostały posadzone przez Ocalałych z łódzkiego getta35. 
Co roku liczba drzewek rośnie, bo kolejne osoby, a coraz częściej już nie 
Ocalali, ale ich dzieci lub wnukowie, starają się, by w Parku Ocalałych 
posadzono symboliczne drzewko dla ich bliskich. Edukacja związana 
z Ocalałymi nieustannie towarzyszy edukatorom Centrum Dialogu, 
którzy oprowadzając po wystawach czy po Parku, opowiadają o Hali-
nie Elczewskiej, Leonie Weintraubie, Tovie Ben Zvi i innych osobach, 
których biografie są znaczące dla omawianej historii36.

Odsłonięty w 2009 roku pomnik Sprawiedliwych Wśród Naro-
dów Świata, na którym umieszczone są nazwiska kilku tysięcy Polaków 
uhonorowanych medalem przyznawanym przez Instytut Yad Vashem 
w Jerozolimie, był świadkiem wielu osobistych wzruszeń zagranicznych 
turystów odwiedzających Łódź, którzy odkryli tam nazwiska osób ratu-
jących ich bliskich w czasie II wojny światowej. Ale trzeba też zauważyć, 

35 Od 2004 r. w Parku Ocalałych posadzono ponad 600 Drzew Pamięci. Co roku przyby-
wają kolejne.

36 W Centrum Dialogu jest stała wystawa dedykowana Ocalałym, której bohaterowie zmie-
niają się co kilka lat. Są to m.in. osoby zaangażowane w polsko-żydowski dialog, które 
odegrały znaczącą rolę w upamiętnianiu historii łódzkiego getta, m.in. Arnold Mosto-
wicz, Josef Buchmann, Jehuda Widawski, Zvi Bergman.
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że na łódzkim pomniku nie ma łódzkich Sprawiedliwych. Miasto znaj-
dujące się w czasie II wojny światowej na terenie Rzeszy i zmienione 
w Litzmannstadt, zamieszkałe było w znaczącym stopniu przez Niem-
ców i szczelnie odgrodzone od getta. Przypadek Zofii Libich jest tutaj 
chlubnym wyjątkiem37.

W edukacji istotną rolę odgrywa też obelisk Żegoty, przy którym 
można rozmawiać o roli tej organizacji w ratowaniu polskich Żydów, 
i pomnik Jana Karskiego. Jego determinacja w informowaniu świata 
o toczącej się na polskiej ziemi eksterminacji Żydów wzbudza zaintere-
sowanie i wielki szacunek. Karski jest doskonałym kluczem do rozmowy 
o reakcjach świata na informacje o Zagładzie, pozwala też na pogłębianie 
wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym i Armii Krajowej. Daje również 
okazję do refleksji na temat politycznych aspektów podejmowania bądź 
powstrzymywania się międzynarodowych społeczności od aktywnego 
sprzeciwu wobec ludobójstwa i aktów nienawiści zarówno w czasie II 
wojny światowej, jak i po niej.

Po „Roku Sprawiedliwych” motywem przewodnim edukacji w roku 
2017 był los dzieci w czasie II wojny światowej. Pretekstem do cało-
rocznego programu „Dzieci XXI wieku” była 70. rocznica tzw. Wielkiej 
Szpery, wywiezienia z łódzkiego getta we wrześniu 1942 roku niemal 
wszystkich dzieci poniżej 10. roku życia do obozu zagłady Kulmnhof 
oraz utworzenia przez Niemców w 1942 roku na terenie getta obozu dla 
dzieci i młodzieży przy ul. Przemysłowej38. Młodzież poznawała także 
historię i los dzieci romskich – na przykładzie tzw. obozu cygańskiego 
utworzonego przez Niemców w listopadzie 1941 roku, a zlikwidowa-
nego w styczniu 1942 roku poprzez wywiezienie ofiar do ośrodka zagła-
dy w Kulmhof (Chełmno nad Nerem). Wśród przywiezionych wtedy 
z Burgenlandu do Litzmannstadt Romów i Sinti także ponad połowę 

37 Zofia Libich. Sprawiedliwa Wśród Narodów Świata. Wspomnienia Hany Svirski, Łódź 2014.
38 Polen-Jugendverwahrlager der Sicherheitspolizei in Litzmannstadt, obóz utworzony przez 

Niemców w grudniu 1942 r. w obrębie getta, przeznaczony był dla polskich dzieci i mło-
dzieży w wieku 6–16 lat, ale najmłodsi więźniowie mieli nawet 2–3 lata. Obóz przetrwał 
do stycznia 1945 r.
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stanowiły dzieci39. Uczniowie poznawali równolegle inne tragiczne 
fakty z historii II wojny światowej, m.in. los dzieci żydowskich z domu 
sierot Janusza Korczaka, które w sierpniu 1942 roku zostały wywie-
zione wraz ze swoim opiekunem z warszawskiego getta do Treblinki. 
Uczniowie łódzkich gimnazjów i liceów przygotowali – znowu w formie 
publikowanych gazetek – „Raport 2017: Dzieci”40, w którym przypo-
minali wydarzenia historyczne, ale także zastanawiali się nad sytuacją 
dzieci współcześnie, zarówno w Polsce, jak i w miejscach toczących się 
wojen, w Syrii i na Ukrainie. Towarzyszyła im przygotowana we współ-
pracy z Helsińską Fundacją Praw Dziecka, Rzecznikiem Praw Dziecka 
i Fundacji Unicef, wystawa pt. „Nie ma dzieci, są ludzie. Prawa Dziecka 
to Prawa Człowieka”41. Wystawa została otwarta 1 czerwca 2017 roku 
w przestrzeni Centrum Dialogu, a specjalne prace na nią – interpre-
tacje artystyczne wybranych Praw Dziecka – zaprojektowali studenci 
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. 
Także projekt wystawy został przygotowany przez młodziutką artystkę, 
absolwentkę ASP, Weronikę Hrynkiewicz. Ekspozycja została sfinali-
zowana 20 listopada 2017 roku Ogólnopolskim Dniem Praw Dziec-
ka, ale tak się spodobała, że została przygotowana jej wersja mobilna. 
Wystawa opracowana w języku polskim, angielskim i francuskim42 
wędruje teraz po szkołach. 

Przy okazji realizowania projektu o prawach dziecka niezwykle 
aktualne były dla młodzieży rozmowy na temat trwającej właśnie wojny 

39 Wśród 5007 Romów (Cyganów) przywiezionych do Litzmannstadt w dniach 5–9 li-
stopada 1941 r. było 2689 dzieci. Zob. J. Baranowski, Zigeunerlager in Litzmannstadt 
1941–1942, Łódź 2003.

40 Raport 2017: Dzieci, https://www.centrumdialogu.com/ebooks/dzieci2/ [dostęp: 
30.04.2019].

41 Wystawa stała: „Nie ma dzieci, są ludzie. Prawa dziecka to prawa człowieka”, https://www.
centrumdialogu.com/wystawy/czasowe/1848-nie-ma-dzieci-sa-ludzie-prawa-dziecka-to-
prawa-czlowieka [dostęp: 30.04.2019].

42 Wersja francuska została przetłumaczona z inicjatywy Instytutu Francuskiego przez 
uczniów oddziałów dwujęzycznych z całej Polski i teraz pokazywana jest w szkołach z języ-
kiem francuskim w różnych miastach. Uczniowie przy okazji nauki języka obcego poznają 
historię II wojny światowej, a także przypadki łamania praw człowieka współcześnie.

https://www.centrumdialogu.com/ebooks/dzieci2/
https://www.centrumdialogu.com/wystawy/czasowe/1848-nie-ma-dzieci-sa-ludzie-prawa-dziecka-to-prawa-czlowieka
https://www.centrumdialogu.com/wystawy/czasowe/1848-nie-ma-dzieci-sa-ludzie-prawa-dziecka-to-prawa-czlowieka
https://www.centrumdialogu.com/wystawy/czasowe/1848-nie-ma-dzieci-sa-ludzie-prawa-dziecka-to-prawa-czlowieka
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w Syrii, losu uchodźców, o których dowiedziała się z mediów, i sytu-
acji dzieci pozbawionych dostępu do edukacji. Młodych zainteresowała 
ich m.in. postać Malali Yousafzai, najmłodszej noblistki, pakistańskiej 
dziewczynki walczącej o prawa kobiet do edukacji, poznali także biogra-
fię Aliny Margolis-Edelman43, pediatry, która niosła pomoc dzieciom 
w różnych zakątkach globu jako Lekarz Świata, zakładała także w Polsce 
Fundację Dzieci Niczyje (obecnie Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę). 
Te historie opisywali w trzech numerach „Raportu” (projekt dofinan-
sowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach progra-
mu „Patriotyzm Jutra”)44.

W roku 2018, w związku ze stuleciem Niepodległości Polski, dzia-
łania edukacyjne Centrum Dialogu koncentrowały się wokół rozmo-
wy o patriotyzmie. Podczas zajęć dla dzieci i młodzieży również doro-
słym przypomniana została historia niepodległej, wielokulturowej 
Łodzi. Natomiast kolejny projekt Klubu Kuriera realizowany ponownie 
w ramach programu „Patriotyzm Jutra”, zakładał stworzenie interneto-
wego kanału telewizyjnego pt. „Kurier TV”. Powstało sześć odcinków, 
które w całości dostępne są na kanale Centrum Dialogu na platformie 
Youtube. Młodzież opowiada w nich o swojej wizji polityki i patrio-
tyzmu45. Zwłaszcza w Polsce, w obliczu gorącej debaty wokół polityki 
historycznej, rozmowa o tym, jak definiują patriotyzm ich rówieśnicy, 
nauczyciele czy artyści, była ciekawym i rozwijającym doświadczeniem 
dla młodych klubowiczów.

Rok 2019, ze względu na stulecie urodzin patrona Centrum Dialogu 
i dziesięciolecie jego śmierci, w dużej mierze dedykowany jest Markowi 

43 Alina Margolis-Edelman (1922–2008), lekarz pediatra, społecznik. Od 1970 r. we Fran-
cji. Współtworzyła organizację Lekarze Świata. Pracowała na statkach-szpitalach, wy-
ławiających na morzu uciekinierów z komunistycznego Wietnamu (tzw. boat people), 
pomagała chorym w Salwadorze, Czadzie, Afganistanie. W 1991 r. założyła w Polsce Fun-
dację Dzieci Niczyje zajmującą się problemem przemocy wobec dzieci.

44 Raport 2017: Dzieci, https://www.centrumdialogu.com/dzialalnosc-centrum-dialo-
gu/1593-raport-2017-dzieci [dostęp: 30.04.2019].

45 Kurier TV, https://www.centrumdialogu.com/projekty-edukacyjne/klub-kuriera/klub-
kuriera-2018-kurier-tv [dostęp: 30.04.2019].

https://www.centrumdialogu.com/dzialalnosc-centrum-dialogu/1593-raport-2017-dzieci
https://www.centrumdialogu.com/dzialalnosc-centrum-dialogu/1593-raport-2017-dzieci
https://www.centrumdialogu.com/projekty-edukacyjne/klub-kuriera/klub-kuriera-2018-kurier-tv
https://www.centrumdialogu.com/projekty-edukacyjne/klub-kuriera/klub-kuriera-2018-kurier-tv
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Edelmanowi46. Rada Miejska Łodzi ogłosiła rok 2019 Rokiem Marka 
Edelmana. Młodzież pod okiem edukatorów z Centrum Dialogu poznaje 
biografię Marka Edelmana, który był świadkiem i uczestnikiem większo-
ści ważnych wydarzeń XX stulecia. Wyznawane przez Edelmana zasady 
i poglądy, a także jego pełne mądrości słowa i refleksje, służą pracowni-
kom Centrum Dialogu do rozmowy z młodymi ludźmi zarówno o prze-
szłości (o historii Zagłady, powstaniu w getcie warszawskim, narodzi-
nach totalitaryzmów, czasach PRL, relacjach polsko-żydowskich i wielu 
innych tematach), jak i o postawach moralnych. „Jak się przyglądasz złu 
i odwracasz głowę albo nie pomagasz, kiedy możesz pomóc, to stajesz 
się współodpowiedzialny. Bo twoje odwrócenie głowy pomaga tym, 
którzy dopuszczają się zła” – mówił Marek Edelman. I to zdanie nale-
ży do najważniejszych elementów edukacji Centrum Dialogu w Roku 
Marka Edelmana, ale też w ciągu całej działalności instytucji. Podobnie 
jak jego słowa z ostatniej książki wydanej w 2009 roku we współpracy 
z Paulą Sawicką pt. I była miłość w getcie: „Musimy uczyć w szkołach, 
w przedszkolach, na uniwersytetach, że zło jest złem, że nienawiść jest 
złem i że miłość jest obowiązkiem. Musimy walczyć ze złem, tak żeby 
ten, który czyni zło, zrozumiał, że nie będzie dla niego litości”47.

2. Rozumieć współczesność
Obok poznawania przeszłości Centrum Dialogu im. Marka Edelma-

na stawia sobie za cel poruszanie najważniejszych tematów, które dotyczą 
współczesności. Rozumienie mechanizmów, które rządzą dniem dzisiej-
szym, jest być może nawet trudniejszym zadaniem w edukacji niż zgłębia-
nie historii. W 2015 roku wykładem prof. Władysława Bartoszewskiego 
rozpoczął się w Centrum Dialogu cykl „Tłumaczenie świata”, w którym 

46 Marek Edelman (1919–2009), działacz polityczny i społeczny. Walczył w powstaniu w get-
cie warszawskim, a potem w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie zamieszkał w Łodzi. 
Ukończył studia medyczne i pracował jako lekarz kardiolog. W latach 70. zaangażował się 
w działalność opozycyjną. Współtworzył KOR i „Solidarność”, uczestniczył w obradach 
Okrągłego Stołu. W latach 90. zabierał głos na temat ważnych wydarzeń współczesnego 
świata. Autor lub współautor kilku książek, w tym: Getto walczy, I była miłość w getcie.

47 M. Edelman, Paula Sawicka, I była miłość w getcie, Wydawnictwo Czarne, 2015, s. 21.
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poruszane są i analizowane najbardziej aktualne wydarzenia na świecie. 
Genezę tego, co działo się wówczas na Ukrainie, przedstawił politolog 
z Uniwersytetu Łódzkiego, prof. Przemysław Żurawski vel Grajewski. 
Na temat Koranu oraz wybranych aspektów prawa muzułmańskiego 
i związkach cywilizacji islamu z cywilizacją zachodnią wykładał prof. 
Marek Dziekan, szef Katedry Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki 
UŁ. O sytuacji Izraela przed i po wyborach oraz o konflikcie izraelsko-
-palestyńskim, w chwili gdy na Bliskim Wschodzie wciąż zagrożony jest 
trwały pokój mówił Konstanty Gebert. Spotkania cieszyły się ogrom-
nym zainteresowaniem publiczności. Pozwoliły zainteresowanym pogłę-
bić wiedzę, a niektórym słuchaczom pokazały, że w przeszłości można 
szukać wyjaśnienia wielu współczesnych konfliktów. Uświadomiły także, 
że historia – niestety – powtarza się. W sposób drastyczny uwidocznił to 
kryzys migracyjny, który najbardziej ostrą formę przyjął latem i jesienią 
2015 roku, wywołując falę nienawiści, rasizmu, ksenofobii i szowinizmu 
w Europie, objawiającą się zwłaszcza niechęcią i agresją wobec uchodź-
ców, w tym przede wszystkim wobec muzułmanów. 

Sytuacja w Europie, a także w Polsce, język nienawiści w mediach 
i w internecie, agresja wobec mieszkających w Polsce obcokrajowców, 
także zagranicznych studentów w Łodzi, zmusiły Centrum Dialogu 
do weryfikacji systemu edukacji i głębszej refleksji, w jaki sposób rozma-
wiać o trudnych i niezwykle aktualnych problemach, które wywołują 
burzliwe emocje. Jak rozmawiać nie tylko z już przekonanymi do dialo-
gu, ale jak wyjść z ważnym humanistycznym przesłaniem i edukacją 
do szerszej publiczności. 

W roku akademickim 2015/2016 Centrum Dialogu we współpra-
cy z Uniwersytetem Łódzkim przygotowało całoroczny cykl „ŚWIAT 
ISLAMU. Korzenie, rozwój, stereotypy”, który dotyczył wielu aspektów, 
w tym kultury i sztuki islamu, ale przede wszystkim w sposób meryto-
ryczny przedstawiał genezę ładu terytorialnego i politycznego na Bliskim 
Wschodzie, omówił przebieg i konsekwencje Arabskiej Wiosny, a także 
opowiadał o powstaniu Państwa Islamskiego i międzynarodowych konse-
kwencjach ostatnich wydarzeń, w tym potężnej fali uchodźców w Europie. 
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Cel był jasno określony: aby jak najbardziej merytorycznie i bez emocji 
przedstawić problem i odpowiedzieć na pytania publiczności. Pracownicy 
Centrum Dialogu merytorycznie nie byli przygotowani do podjęcia tych 
trudnych tematów, ale otrzymali wsparcie ze strony Katedry Bliskiego 
Wschodu i Północnej Afryki Uniwersytetu Łódzkiego. Aby temat trafił 
również do szkół, przygotowana została „EduAkcja” – specjalne zajęcia 
opracowane w reakcji na aktualne sprawy pt. „Piramida nienawiści. Jak 
powstają totalitaryzmy?” – będące próbą omówienia aktualnych wydarzeń 
i ich historycznego kontekstu. „Przygotowane przez nas zajęcia opiera-
ją się na dyskusji i analizie pięciostopniowej skali uprzedzeń stworzonej 
przez amerykańskiego psychologa Gordona Allporta. Praca na tytuło-
wej „Piramidzie Nienawiści” pozwoli prześledzić krok po kroku, jak 
powstawały i działały wielkie XX-wieczne totalitaryzmy: faszyzm, nazizm 
i komunizm” – czytamy w ofercie dla nauczycieli. Na zajęciach ucznio-
wie rozmawiali o tym, jak niebezpiecznymi zjawiskami są stygmatyzacja 
i wykluczenie społeczne oraz jakie mogą być konsekwencje tych działań 
i zachowań i do jakich tragedii prowadzą. 

Kolejnym krokiem był cykl zajęć z historii XX i XXI wieku skiero-
wany do uczniów szkół średnich, podczas którego edukatorzy Centrum 
Dialogu rozmawiali z młodzieżą o aktualnych wydarzeniach. Przez wiele 
miesięcy najbardziej oczekiwanym i pożądanym tematem, będącym odpo-
wiedzią na zapytania i prośby nauczycieli i dyrektorów łódzkich szkół – 
był kryzys migracyjny. „W ciągu ostatnich 25 lat wolnej Polski niewie-
le było tematów, które rozpaliły Polaków tak, jak wydarzenia związane 
z ostatnim kryzysem migracyjnym. Problem ten jest żywo dyskutowa-
ny w rodzinach, w szkole i na forach internetowych. Niestety, narracja 
dotycząca tego problemu przepełniona jest ignorancją, brakiem wiedzy 
i stereotypami. Celem Centrum Dialogu im. Marka Edelmana jest przy-
bliżenie genezy wydarzeń, z którymi mamy dziś do czynienia”48 – czyta-
my w zapowiedzi zajęć przygotowanych przez Centrum. 

48 Edukacja/Realacja. Zajęcia dla uczniów, https://www.centrumdialogu.com/dzialalnosc-
centrum-dialogu/1459-eduakcja-reakcja--zajecia-dla-uczniow [dostęp: 30.04.2019].

https://www.centrumdialogu.com/dzialalnosc-centrum-dialogu/1459-eduakcja-reakcja--zajecia-dla-uczniow
https://www.centrumdialogu.com/dzialalnosc-centrum-dialogu/1459-eduakcja-reakcja--zajecia-dla-uczniow
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Ze względu na ogromny medialny szum, który przetoczył się przez 
całą Polskę, temat wywoływał gorące emocje. Jednocześnie jednak ucznio-
wie byli też gotowi na usłyszenie faktów dotyczących wydarzeń z lat 20. 
i 30. XX wieku, które doprowadziły do wybuchu II wojny światowej 
i wymordowania milionów ludzi, w tym do stworzenia machiny śmierci, 
jaką były obozy zagłady. Była to także okazja do pokazania, że ludobójstwo 
się powtarza i mechanizmy, które do niego prowadzą – także. Niestety, 
negatywna propaganda wokół muzułmańskich uchodźców sprawia, że 
młodzież pozwala sobie na coraz ostrzejsze i agresywniejsze wypowiedzi 
i zachowania, na które należy reagować natychmiast.

Bezpośrednie relacje z wojny domowej w Syrii, której byliśmy 
i jesteśmy świadkami w ostatnich latach, skłaniają do zadawania sobie 
i uczniom pytań dotyczących odpowiedzialności wobec toczących się 
aktualnie konfliktów zbrojnych na świecie. A to z kolei pozwala rozma-
wiać o przeszłości i obojętności świata wobec Zagłady Żydów w czasie 
II wojny światowej. 

3. Budować lepszą przyszłość wokół nas 
Historia II wojny światowej, a zwłaszcza łódzkiego getta, histo-

ria Polski, Łodzi, a nawet historia dzielnicy, na terenie której znajduje 
się Centrum Dialogu, pozwalają rozmawiać zarówno o przeszłości, jak 
i o ważnych tematach współczesnych. Tych wielkich i tych lokalnych, 
które budują społeczność i tożsamość miejsca. 

Centrum Dialogu mieści się na Bałutach, dokładnie w tej części, która 
kiedyś nosiła nazwę Bałuty Kolonia. W 2015 roku minęło 100 lat od przy-
łączenia Bałut do Łodzi i Centrum Dialogu postanowiło poświęcić więcej 
czasu dzielnicy miasta, która w świadomości mieszkańców nadal funkcjo-
nuje jako „najnędzniejsza” i „najniebezpieczniejsza” część Łodzi. Powiedze-
nie „Bez kija i noża nie podchodź do bałuciorza” – znane jest i powtarza-
ne przez wszystkich łodzian, ale przekroczyło już granice miasta, a nawet 
Polski. Pracownicy Centrum wspólnie z mieszkańcami zaczęli zastanawiać 
się, czym tak naprawdę są Bałuty. Już po pierwszych tygodniach okazało 
się, że niemal każdy, mówiąc o największej dzielnicy Łodzi, ma na myśli 
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zupełnie coś innego. Zaczęto więc sobie zadawać pytanie, gdzie są granice 
Bałut? Czym jest ta część Łodzi? Czy jest jakaś specyfika tego obszaru? Co 
łączy mieszkańców? Przygotowany został roczny projekt „Miasto Bałuty”, 
na który składały się wykłady, spacery, wystawy, koncerty.

Do współpracy zaproszeni zostali historycy, artyści, fotografo-
wie, etnolodzy, dziennikarze, którzy pomogli uaktywnić mieszkańców. 
Centrum zainicjowało szereg warsztatów fotograficznych, plastycznych, 
dziennikarskich, etnograficznych, podczas których sami bałuciarze zaczęli 
o sobie opowiadać. Odwołano się także do literatury, do starych gazet, 
archiwalnych reportaży, ale także dzienników i świadectw z przełomu 
XIX i XX wieku, międzywojnia, z okresu getta czy czasów PRL.

Nie ma wątpliwości, że Bałuty są najlepiej opisaną dzielnicą Łodzi 
w literaturze. I to nie tylko wspomnieniowej, ale i beletrystyce. Obraz 
dzielnicy znajdziemy m.in. w Braciach Aszkenazych49, powieści napisa-
nej przez Israela Joszuę Singera w języku jidysz tuż przed II wojną świa-
tową. Również w tym języku napisał przed wojną swoją powieść pt. 
Bałuty Izrael Rabon50. Dopiero w 2016 roku książka została przetłuma-
czona i wydana przez Uniwersytet Łódzki. Być może najbardziej znaną 
opowieścią o Bałutach jest historia Ślepego Maksa, Żyda i gangstera 
z Bałut, uwieczniona m.in. przez Arnolda Mostowicza w jego Balladzie 
o Ślepym Maksie51, ale wcześniej i potem przypominana również przez 
innych pisarzy. Ważna bałucka książka to również Ciotka Ester52 Ariego 
Aksztajna, w której autor przedstawił barwny i magiczny, choć też bardzo 
brutalny świat dzieciństwa na międzywojennych Bałutach. Książka zosta-
ła napisana po hebrajsku i w latach 90. ukazała się po polsku. Podczas 
obchodów 100. rocznicy przyłączenia Bałut do Łodzi Centrum Dialogu 
przypomniało te tytuły łodzianom, m.in. poprzez przygotowane przez 

49 Izrael Joszua Singer, Bracia Aszkenazy, tł. Maria Krych, Wrocław 1998.
50 Jisroel Rabon, Bałuty. Powieść o przedmieściu, tł. Natalia Krynicka, Izabela Olejnik, Wy-

dawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
51 Arnold Mostowicz, Ballada o Ślepym Maksie, Biblioteka „Tygla Kultury”, Łódź 1998.
52 Arie Aksztajn, Ciotka Ester, tł. z hebr. Sara Bande-Celnik, Futura Press, Oficyna Bibliofi-

lów, Łódź 1996.
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aktorów inspirowane nimi opowieści. W 2015 roku Centrum wydało 
pierwszy tom powieści Chavy Rosenfarb pt. Drzewo życia53, ważną książ-
kę o Łodzi, która do 2018 roku została udostępniona w języku polskim 
w całości54. Ale przede wszystkim odwołano się do pamięci zbiorowej 
mieszkańców Łodzi. Okazało się, że w starej części Bałut mieszka sporo 
osób, które od pokoleń są związane z tym terenem. 

Pracując z mieszkańcami Bałut, Centrum Dialogu wydało w 2015 roku 
Bałucki Słownik55, swoisty leksykon bałuckich słów i miejsc56. Aby go 
stworzyć, odbyły się cztery tury warsztatów, podczas których wolontariu-
sze (studenci i uczestnicy-seniorzy) rozmawiali z mieszkańcami dzielni-
cy, poznając specyfikę tego terenu. Nad zebranym materiałem pracowa-
li wspólnie z językoznawcami i etnologami. Bałucki Słownik spotkał się 
z niezwykle ciepłym przyjęciem mieszkańców Łodzi, był nawet nomino-
wany do nagrody „Energia Kultury” przyznawanej przez „Gazetę Wybor-
czą” i Telewizję Toya. Jego wersja papierowa rozchodziła się błyskawicznie 

– była pożądanym prezentem gwiazdkowym w 2015 roku. Jego wersja 
elektroniczna jest dostępna w internecie57. Przygotowana została również 
wersja w języku migowym. Rocznym wydarzeniom z cyklu „Miasto Bału-
ty” towarzyszyło wiele spacerów po dzielnicy, wykładów, warsztatów, 
a także rodzinny piknik pt. „Bigiel na Żytniej”, w którym uczestniczy-
ło ponad dwa tysiące osób. Przy hip-hopie i bałuckim tangu bawili się 
zarówno łódzcy hipsterzy, jak i rodowici bałuciarze58. W kolejnym roku 

53 Chava Rosenfarb, Drzewo życia, t. 1–3, tł. z jidysz Joanna Lisek, Magdalena Ruta, Natalia 
Krynicka, Marek Tuszewicki, Biblioteka Centrum Dialogu, Łódź 2015–2017.

54 Powieść Drzewo życia napisana została przez Chavę Rosenfarb pierwotnie w języku jidysz, 
z którego została przetłumaczona na język polski. Jest też przekład na angielski dokonany 
przez autorkę i jej córkę Goldie Morgentaler.

55 Bałucki Słownik, praca zbiorowa, Centrum Dialogu, Łódź 2015.
56 Bałucki Słownik powstał w ramach programu „Ojczysty, dodaj do ulubionych” finansowa-

nego przez Narodowe Centrum Kultury.
57 Bałucki Słownik, https://www.centrumdialogu.com/ebooks/balucki/mobile/index.htm-

l#p=1 [dostęp: 30.04.2019].
58 K. Sakosik, Bigiel na Żytniej. Impreza jak za dawnych lat..., „Gazeta Wyborcza”, wydanie 

Łódź, z dn. 11.09.2015. http://lodz.wyborcza.pl/lodz/1,35135,18786711,centrum-dia-
logu-zaprasza-na-niedzielny-bigiel-na-zytniej.html [dostęp: 30.04.2019].

http://lodz.wyborcza.pl/lodz/1,35135,18786711,centrum-dialogu-zaprasza-na-niedzielny-bigiel-na-zytniej.html
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/1,35135,18786711,centrum-dialogu-zaprasza-na-niedzielny-bigiel-na-zytniej.html
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Centrum Dialogu zaprosiło mieszkańców Łodzi na ul. Młynarską, odkry-
wając inny fragment zapomnianej i zaniedbanej dzielnicy, a w 2017 roku 
– na wyraźne życzenie mieszkańców – został wydany drugi Bałucki Słow-
nik#2, ale tym razem zamiast języka kluczem były miejsca: ulice, place, 
sklepiki i ludzie, w tym patroni ulic59. Mieszkańcy Bałut wciąż szukają 
swojej tożsamości, a Centrum Dialogu im w tym towarzyszy. 

Jako miejsce naznaczone traumą II wojny światowej, Bałuty stały 
się inspiracją wielu międzynarodowych projektów, które są realizowane 
we współpracy z Centrum Dialogu. W 2015 roku rozpoczął się projekt 
„Rethinking Memory Culture”, podczas którego studenci sztuk wizual-
nych, dziennikarstwa, kulturoznawstwa, filmu i animacji z Polski, Niemiec 
i Norwegii60, zastanawiają się, w jaki sposób przekazywać następnym 
pokoleniom pamięć o łódzkim getcie i jak włączyć w te działania lokalną 
społeczność. Efektem corocznych warsztatów są studenckie projekty arty-
styczne, które zostaną zaprezentowane w 75. rocznicę likwidacji Litzman-
nstadt Getto na wystawie „Memory Dialogues”, jesienią 2019 roku, ale 
poszczególne prace przygotowywane także przez wykładowców powsta-
wały stopniowo, m.in. „This Is a Human Being”61 norweskiej artystki 
wizualnej Hilde Kramer. W 2017 roku w Centrum Dialogu otwarta 
została jej wystawa „Remembrance through Stones” [Słuchając kamie-
ni] 62, będąca kolejnym etapem projektu.

W 2017 roku norweski artysta Geir Goosen rozpoczął pracę nad 
projektem „This is not a ghetto, it´s my home”. Zamierza przepracować 
traumę getta wraz z mieszkańcami dzielnicy. Próbą podjęcia tego nieła-
twego tematu był już wcześniejszy projekt Katarzyny Tośty pt. „Dzieci 
Bałut – murale pamięci” realizowany od 2012 roku przez stowarzyszenie 

59 Zapowiedź Bałuckiego Słownika #2 na platformie You Tube: https://www.youtube.com/
watch?v=TYh_L7Dd9_U [dostęp: 30.04.2019].

60 W projekcie biorą udział uczelnie z Voldy i Bergen w Norwegii, z Lemgo i Berlina 
w Niemczech oraz z Łodzi: Akademia Sztuk Pięknych oraz Uniwersytet Łódzki.

61 „This is a Human Being”, https://www.researchcatalogue.net/view/333350/333351 
[dostęp: 30.04.2019].

62 „Słuchając kamieni”, https://www.centrumdialogu.com/dzialalnosc-centrum-dialogu/ 
1646-sluchajac-kamieni-warsztaty [dostęp: 30.04.2019].

https://www.youtube.com/watch?v=TYh_L7Dd9_U
https://www.youtube.com/watch?v=TYh_L7Dd9_U
https://www.researchcatalogue.net/view/333350/333351
https://www.centrumdialogu.com/dzialalnosc-centrum-dialogu/1646-sluchajac-kamieni-warsztaty
https://www.centrumdialogu.com/dzialalnosc-centrum-dialogu/1646-sluchajac-kamieni-warsztaty
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„Na Co Dzień i od Święta”, którego Centrum Dialogu od początku było 
merytorycznym partnerem. W ciągu siedmiu edycji na murach bałuc-
kich domów w nowatorski sposób opowiedziana została historia dzieci 
polskich, żydowskich i romskich, które znalazły się w getcie łódzkim, 
obozie cygańskim czy obozie przy ul. Przemysłowej. „Projekt ma przypo-
mnieć tragiczną historię przez pokazanie autentycznych sylwetek bałuc-
kich dzieci z czasu okupacji, czerpiąc z nielicznych archiwalnych foto-
grafii” – czytamy na stronie stowarzyszenia63. Obrazy dzieci naturalnej 
wielkości zostały wykonane przez Piotra Saula przy współpracy Damiana 
Idzikowskiego. Znalazły się na ścianach kamienic, bloków, szkół. Przez 
mieszkańców Bałut zostały zaakceptowane i uznane za część krajobra-
zu dzielnicy, nie są zamalowywane ani niszczone. Większość z nich to 
anonimowe postaci przerysowane z archiwalnych fotografii. Tylko niektó-
re opowiadają historię konkretnych osób, np. poetów z getta: Abram-
ka Cytryna i Abramka Koplowicza czy Genowefy Wójcik64, więźniarki 
obozu dla dzieci polskich przy Przemysłowej. Wszystkie są bardzo ściśle 
związane z historią i przestrzenią Bałut. W 2017 roku Centrum Dialo-
gu umieściło na budynku przy ul. Franciszkańskiej 24 portrety dwóch 
dziewczynek – koleżanek z getta: żyjącej wciąż w Nowym Jorku lekarki 
Salomei Kape i Stelli Szafir 65, która zginęła podczas Wielkiej Szpery66. 
Ich historia zainspirowała także inne działania, m.in. spacer po terenie 
getta szlakiem szkolnych koleżanek, a także wystawę w Centrum Dialogu 

63 „Dzieci Bałut – murale pamięci”, http://dziecibalut.pl/#/news [dostęp: 30.04.2019].
64 Abram Cytryn (1927–1944), poeta łódzkiego getta, który zginął w Auschwitz. Jego wier-

sze odnalazła po wojnie siostra Luce Cytryn-Bialer i wydała po polsku, francusku i an-
gielsku. Abram Koplowicz (1930–1944) – zeszyt z jego utworami odszukał po powrocie 
z obozu ojciec. Wybór wierszy Abramka ukazał się po polsku w 1993 r., ale jego poezja, 
a zwłaszcza wiersz „Marzenie”, jest znana w różnych językach. Genowefa Wójcik była 
więźniarką obozu dla polskich dzieci przy ul. Przemysłowej w Łodzi. 

65 Salomea Kape z domu Herszenberg (ur. 1926) przeżyła wojnę, w Łodzi skończyła studia 
medyczne, w 1957 r. wyemigrowała przez Izrael do USA. Napisała książkę wspomnie-
niową Kocham twą urodę złą najdroższe miasto na świecie. Wspomnienia z getta łódzkiego 
(2014). Stella Szafir była jej szkolną koleżanką, która została wywieziona z getta podczas 
tzw. Wielkiej Szpery i zamordowana w Chełmnie nad Nerem.

66 Artykuł o Salomei Kape, https://www.newsweek.pl/styl-zycia/salomea-kape-wciaz-nie-
-moge-tego-zapomniec/8v9zjmp [dostęp: 30.04.2019].

https://www.newsweek.pl/styl-zycia/salomea-kape-wciaz-nie-moge-tego-zapomniec/8v9zjmp
https://www.newsweek.pl/styl-zycia/salomea-kape-wciaz-nie-moge-tego-zapomniec/8v9zjmp
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pt. „Jesteśmy drzewami wiecznymi”, której Salomea Kape była jedną 
z bohaterek. W Parku Ocalałych ma drzewko nr 425.

Refleksje końcowe 
Nie ma wątpliwości, że nauka historii nie wystarcza, a edukacja nie jest 
szczepionką, która może ochronić ludzkość przed powtarzaniem się 
potwornych wojen, pogromów i błędów z przeszłości. Nie wystarczy 
wiedza o tym, co się kiedyś wydarzyło, choć ta jest konieczna i powin-
na być przekazywana kolejnym pokoleniom przez edukację szkolną 
i domową. Ale warto pamiętać, że mówiąc o traumatycznych wydarze-
niach z przeszłości, nie trzeba eksponować liczb, dat i nazwisk, ale uczyć 
wrażliwości, empatii, odpowiedzialności. Pokazywać mechanizmy, które 
się powtarzają, skłaniać do refleksji nad najbliższym otaczającym nas 
sąsiedztwem, zaciekawiać i zachęcać do czynnego przeciwstawiania się 
złu. Do działania. Tym działaniem może być nawet zwyczajna rozmowa, 
zaczynająca się od pytania: o czym mówią do nas kamienie, po których 
codziennie chodzimy? 



CZĘŚĆ 2:
Perspektywy
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Wprowadzenie
Edukacja o Auschwitz i Holokauście jest sferą działań praktycznych, 
podejmowanych przez nauczycieli, metodyków nauczania i twórców 
programów edukacyjnych, muzealników oraz metodyków oprowadza-
nia i przewodników po miejscach pamięci i muzeach. Jest też przedmio-
tem refleksji naukowej w dyscyplinie pedagogiki. Zarówno w refleksji 
teoretycznej, jak i w działalności praktycznej, jako dziedzina nauczania 
i wychowania, stawia sobie różne cele i zakłada rozmaite efekty, dotyczą-
ce zasadniczo budowania wiedzy o przeszłości – znajomości faktów oraz 
przyczyn procesów i wydarzeń, jak również, a niekiedy przede wszystkim, 
kształtowania postaw i wartości swoich odbiorców, takich jak toleran-
cja i otwartość oraz odrzucenie dyskryminacji, antysemityzmu, rasizmu 
i ksenofobii. Odbiorcami edukacji o Auschwitz i Holokauście są przede 
wszystkim młodzież szkolna i osoby mające prowadzić tę edukację – 
nauczyciele i przewodnicy. Odbiorcami są również inne zbiorowości, 
w tym: dorośli, rodziny, studenci, wybrane kategorie społeczno-zawo-
dowe, takie jak duchowni, policjanci, służba więzienna, żołnierze oraz 
– nie najmniej ważne – osoby o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 
Ważną cechą edukacji o Auschwitz i Holokauście, jak i edukacji w ogóle, 
jest jej zdolność adaptacji do zmieniających się warunków kulturowych, 
społecznych i politycznych. Warunki te z kolei silnie oddziałują na jej 
cele, treść i formę oraz efekty.

MAREK KUCIA, KATARZYNA STEC 

Edukacja o Auschwitz i Holokauście 
w perspektywie badań społecznych
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Problematyka dotycząca edukacji o Auschwitz i Holokauście, 
szczególnie jej celów, efektów oraz uwarunkowań, będąc przedmiotem 
praktycznych działań edukatorów i teoretycznych refleksji pedagogów, 
stała się również przedmiotem badań empirycznych prowadzonych 
przez przedstawicieli różnych dyscyplin nauk społecznych, zwłaszcza 
psychologii i socjologii, oraz samych jej praktyków. W Polsce takie 
badania prowadzone były od lat 60., ale ich rozwój nastąpił od lat 90. 
Dotyczyły one zasadniczo polskich odbiorców, choć zdarzały się też 
badania obejmujące cudzoziemców. Jednym z wiodących problemów, 
podejmowanym zarówno w refleksji pedagogicznej, praktyce edukacyj-
nej, jak i w badaniach empirycznych, było i jest pytanie o skuteczność 
nauczania o Auschwitz i Zagładzie jako sposobu kształtowania postaw 
i wartości młodzieży poprzez przekazywanie wiedzy. W niniejszym arty-
kule podejmujemy dyskusję wokół tej problematyki w oparciu o wyni-
ki i założenia metodologiczne najważniejszych spośród badań społecz-
nych dotyczących edukacji o Auschwitz i Holokauście zrealizowanych 
w Polsce wśród polskich uczniów od roku 1990. Analizie i podsumowa-
niu poddaliśmy głównie badania zrealizowane wśród młodych odbior-
ców procesu edukacyjnego, zasadniczo młodzieży szkolnej, pomijając 
badania na przykład wśród nauczycieli i przewodników. Badania będące 
przedmiotem naszego zainteresowania podzieliliśmy na trzy grupy. Po 
pierwsze, zajęliśmy się osobami odwiedzającymi miejsca pamięci i muzea 
utworzone na terenach byłych obozów koncentracyjnych i zagłady, 
zwłaszcza KL Auschwitz. Skupiliśmy się tu na tych badaniach lub ich 
częściach, które dotyczyły polskiej młodzieży szkolnej – uczestników 
tzw. standardowej wizyty, która może być traktowana jako pojedyncze 
wydarzenie edukacyjne. Po drugie, przeanalizowaliśmy badania zreali-
zowane wśród polskiej młodzieży szkolnej będącej odbiorcą progra-
mów edukacyjnych, lekcji muzealnych lub warsztatów tematycznych 
o Auschwitz i/lub Holokauście prowadzonych poza szkołą, w Miejscach 
Pamięci i Muzeach Auschwitz-Birkenau i Majdanek, a organizowanych 
przez rozmaite podmioty. Po trzecie, uwzględniliśmy również wybrane 
badania zrealizowane w polskich szkołach wśród uczniów – odbiorców 
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edukacji formalnej. Nie uwzględniliśmy jednak badań, które dotyczyły 
szerszej tematyki pamięci o II wojnie światowej. Nie wzięliśmy też pod 
uwagę badań, które pokazywałyby inne niż miejsca pamięci i muzea oraz 
szkoła czynniki edukacji o Auschwitz i Holokauście, takie jak rodzina, 
media, religia, polityka czy kultura, mimo iż mają one istotny wpływ 
na efektywność tej edukacji. W naszych analizach zajęliśmy się tym, 
kto, kiedy, gdzie, wśród jakich zbiorowości, jak i o czym przeprowadził 
badania. Skupiliśmy się na tym, jakich wyników te badania dostarczy-
ły. Pominęliśmy jednak metodologiczną krytykę poszczególnych badań 
(m.in. porównanie zadanych pytań), zajęliśmy się metodologicznymi 
wyzwaniami badań nad Auschwitz i Holokaustem. 

Zanim zaprezentujemy wybrane przez nas badania, pragnie-
my zauważyć, że nie zawsze były one ukierunkowane jednoznacznie 
na ocenę efektywności procesu edukacji o Auschwitz i Holokauście 
pod kątem zwiększania poziomu wiedzy czy kształtowania postaw jej 
uczestników. Nierzadko uwzględniały one szersze tło i warunki działań 
edukacyjnych, a także nieplanowane, a nawet niechciane efekty tych 
działań. Wymienione badania nie zawsze także zawierały bezpośred-
nie rekomendacje, jak skutecznie prowadzić nauczanie o Auschwitz 
i Holokauście. Ponadto niewiele było pośród nich tych o charakte-
rze stricte ewaluacyjnym, polegających na ocenie stopnia osiągnięcia 
celów i efektów założonych w ramach poszczególnych programów 
edukacyjnych. Większość z nich koncentrowała się na jednorazowym, 
często epizodycznym doświadczeniu edukacyjnym. Tym niemniej 
jednak wymienione badania stanowią bez wątpienia jedno z ważniej-
szych źródeł wiedzy na temat edukacji o Auschwitz i Holokauście 
w Polsce, w tym szczególnie na temat jej efektów w zakresie przeka-
zywania wiedzy i kształtowania postaw.

W kolejnej części niniejszego artykułu dokonujemy prezentacji 
wybranych badań dotyczących edukacji o Auschwitz i Holokauście 
przeprowadzonych w Polsce, wśród polskich odbiorców. W kolejnych 
fragmentach podsumowujemy wyniki tych badań oraz formułujemy 
rekomendacje dotyczące przyszłych prac badawczych.
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Badania realizowane wśród odwiedzających miejsca pamięci i muzea,  
w tym zwłaszcza wśród młodzieży szkolnej
Pośród polskich badań empirycznych przeprowadzonych wśród odwie-
dzających miejsca pamięci i muzea utworzone na terenach poobozowych 
na szczególną uwagę zasługują badania ankietowe historyk Jolanty 
Adamskiej, prowadzone w 1994 roku67. Celem tych badań była ocena 
stopnia oddziaływania na młodzież w wieku 14–19 lat treści prezento-
wanych przez miejsca pamięci i muzea w Oświęcimiu, na Majdanku, 
w Sztutowie i Rogoźnicy. Autorka badania podjęła zatem próbę uchwy-
cenia efektów wizyty w wyżej wymienionych muzeach, choć analiza 
dotyczyła percepcji tych miejsc, a nie znajomości podstawowych faktów 
z historii byłych obozów. Badania Adamskiej to pierwsze polskie bada-
nia empiryczne dotyczące znaczenia miejsc pamięci i muzeów. Niestety 
wyniki tych prac nie doczekały się obszernej publikacji i tym samym nie 
można poddać ich dokładnej ocenie pod względem wartości wypracowa-
nych wniosków, a także adekwatności i poprawności użytej metodologii. 

Na szczególną uwagę zasługują także badania polskiej młodzieży 
szkolnej odwiedzającej Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau 
autorstwa socjologa Marka Kuci, prowadzone w latach 1998, 1999, 
2000 i 200568. Były one częścią rozległej analizy świadomości społecz-
nej KL Auschwitz w Polsce. Najwszechstronniejsze badanie zrealizowano 
w 2000 roku metodą sondażu powtarzalnego, techniką ankiety audytoryj-
nej bezpośrednio przed zwiedzaniem miejsca pamięci i muzeum (N=408) 

67 J. Adamska, Muzea – miejsca pamięci w oczach młodzieży. Omówienie rezultatów ankietyza-
cji przeprowadzonej w 1994 r. przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, „Przeszłość 
i pamięć” 1997, nr 1 (2): 8–13.

68 M. Kucia, Opinie polskich uczniów na temat obozu Auschwitz A.D. 2000, t. 1: Raport 
zbiorczy, t. 2: Zbiorcze wyniki ankiet, t. 3: Tabele aneksowe, t. 4: Zapisy odpowiedzi na 
pytania otwarte ankiety, t. 5: Zapisy wywiadów grupowych, Kraków 2000 [maszynopis]; 
Tamże, KL Auschwitz w świadomości społecznej współczesnych Polaków, „Pro Memoria” 
2001, nr 15, s. 31–44; Tenże, Auschwitz w percepcji polskich uczniów, „Pro Memoria” 
2001, nr 16, s. 17–26; Tenże, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w opinii zwiedza-
jących, „Pro Memoria” 2003, nr 20, s. 49–54; Tenże, Auschwitz jako fakt społeczny. Histo-
ria, współczesność i świadomość społeczna KL Auschwitz w Polsce, Kraków 2005; Tenże, KL 
Auschwitz w percepcji polskich uczniów. Komunikat z badań, Kraków 2005 [maszynopis]; 
Tenże, KL Auschwitz w percepcji polskich uczniów, „Pro Memoria” 2007, nr 27, s. 99–108.
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i tydzień-dwa po zwiedzaniu (N=341). Ankiety uzupełniono zognisko-
wanymi wywiadami grupowymi. W 2005 roku wykonano największe 
badanie ankietowe (N=977). Badania te dotyczyły m.in.: znajomości 
podstawowych faktów dotyczących KL Auschwitz (historii, struktury, 
funkcji oraz liczby i tożsamości ofiar), postrzegania znaczeń i przekonania 
o doniosłości Auschwitz, percepcji jego symboliki, stosunku do Żydów 
i antysemityzmu oraz oddziaływania wizyty w Miejscu Pamięci i Muzeum 
Auschwitz-Birkenau. Badania Kuci stanowią jedno z najbardziej komplek-
sowych źródeł informacji na temat postrzegania Auschwitz – obozu oraz 
Miejsca Pamięci i Muzeum – przez polską młodzież szkolną. 

Kontynuacją i rozwinięciem badań Kuci były badania socjolog Kata-
rzyny Stec realizowane w latach 2008–2010 wśród polskiej młodzie-
ży szkolnej w wieku 13–21 lat, odwiedzającej Państwowe Muzeum 
Auschwitz-Birkenau, Państwowe Muzeum na Majdanku oraz Muzeum 
Walki i Męczeństwa w Treblince69. Najważniejszym etapem projek-
tu były badania ilościowe oparte na metodzie sondażu powtarzalnego 
przy wykorzystaniu ankiety audytoryjnej, przeprowadzone przed wizytą 
(N=1632) i po wizycie (N=780) w wymienionych miejscach. Głównym 
celem było uchwycenie efektów wizyty w dwóch wybranych miejscach 
pamięci i muzeach: Auschwitz-Birkenau i na Majdanku oraz nawiązanie, 
porównawczo, także do percepcji Miejsca Pamięci i Muzeum w Treblin-
ce. Uzupełnieniem badań ankietowych były m.in. rozmowy z nauczy-
cielami, obserwacja młodzieży w trakcie wizyty ww. miejscach z wyko-
rzystaniem elementów socjologii wizualnej oraz warsztaty jakościowe 
wśród wybranych grup wcześniej ankietowanej młodzieży, zrealizowane 
około trzy miesiące po wizycie.

Inne badanie empiryczne zrealizowane na mniejszych próbach badaw-
czych, które w pewnym zakresie dotyczyło problematyki oddziaływania 

69 K. Stec, Symbolika i znaczenie miejsc pamięci utworzonych na terenach byłych obozów kon-
centracyjnych i zagłady z perspektywy współczesnego młodego człowieka, [w:] Antysemityzm, 
Holokaust, Auschwitz w badaniach społecznych, M. Kucia (red.), Kraków 2011, s. 37–54; 
Tenże, Rola wizyty w muzeum-miejscu pamięci dla współczesnego młodego człowieka – 
doświadczenie edukacyjne czy turystyczne, [w:] Auschwitz i Holokaust. Edukacja w szkole 
i w miejscu pamięci, P. Trojański (red.), Oświęcim 2014, s. 287–297.
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wizyty w miejscach pamięci, ale koncentrowało się na specyficznej tema-
tyce, to badania autorstwa muzeolog Agnieszki Pragi wśród młodzieży 
polskiej (N=58) i młodzieży niemieckiej (N=50) wykonane bezpośred-
nio po ich wizycie w Miejscu Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau 
na przełomie kwietnia i maja 2013 roku70. Autorka wykorzystała tech-
nikę ankiety z pytaniami zamkniętymi i otwartymi. Badania te dotyczy-
ły głównie analizy wpływu wcześniejszych wyobrażeń młodych ludzi, 
ukształtowanych w procesie socjalizacji, na postrzeganie odwiedzanego 
miejsca. Ich celem było przeprowadzenie obserwacji, czy pamięć indywi-
dualna, nabyta w większym lub mniejszym stopniu w procesie socjalizacji 
w rodzinie i w innych kontekstach społecznych, ma znaczenie podczas 
edukacji szkolnej oraz przede wszystkim w doświadczeniu przez młode-
go człowieka autentycznego miejsca pamięci71.

Z kolei głównym celem ilościowego badania podłużnego zaprojek-
towanego i zrealizowanego przez psychologów społecznych Michała 
Bilewicza i Adriana Dominika Wójcika w 2012 roku była ocena skali 
wtórnej traumatyzacji wśród odwiedzających takie miejsca – pojawienie 
się objawów tzw. wtórnego zaburzenia po stresie traumatycznym wskutek 
pośredniej ekspozycji na traumę poprzez odwiedzanie miejsca pamięci72. 
Badania prowadzone były przy wykorzystaniu wystandaryzowanej ankie-
ty wypełnianej samodzielnie przez polską młodzież, uczestników wizy-
ty w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau organizowanej przez 
Centrum Żydowskie w Oświęcimiu (N=686). Ankieta została przepro-
wadzona w trzech momentach czasowych – miesiąc przed wizytą, zaraz 
po wizycie oraz miesiąc po wizycie.

Biorąc na warsztat stan polskich badań empirycznych dotyczących 
edukacji o Auschwitz i Holokauście w autentycznych miejscach pamięci, 

70 A. Praga, Rola i znaczenie pamięci o KL Auschwitz-Birkenau w edukacji historycznej Pola-
ków i Niemców. Konfrontacja pamięci indywidualnej z doświadczeniem miejsca, „Załącznik 
Kulturoznawczy” 2014, nr 1/2014, s. 541–660.

71 Tamże.
72 M. Bilewicz, A. Wójcik, A. D. 2018. Visiting Auschwitz: Evidence of secondary traumatiza-

tion among high school students, “American Journal of Orthopsychiatry” 2018, nr 88 (3), 
s. 328–334.
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warto także odwołać się do koncepcji mrocznej turystyki w analizie 
współczesnych funkcji społeczno-kulturowych tych miejsc. Pierwszą 
w Polsce wykorzystującą bezpośrednio koncepcję mrocznej turystyki 
do analizy znaczenia Miejsca Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau 
jest praca pod redakcją naukową geograf Jadwigi Berbeki73. Autorka 
przywołuje wyniki zaprojektowanych przez siebie badań ankietowych 
realizowanych w 2011 roku wśród krajowych i zagranicznych tury-
stów po wizycie w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau (N=728). 
Celem ankiety była m.in. analiza zachowań turystycznych, poznanie 
motywów wizyty w tym miejscu, przesłanek decydujących o wizycie 
oraz źródeł wiedzy o odwiedzanym miejscu74. Badania empiryczne 
pod kierunkiem Berbeki nie dostarczają jednak pogłębionej refleksji 
nad percepcją Miejsca Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau. Dość 
pobieżnie autorka potraktowała zarówno problematykę motywacji, jak 
i efektów wizyty, a skupiła się w głównej mierze na ocenie oferty tury-
stycznej, w tym usług i dostępnej infrastruktury w Miejscu Pamięci 
i Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Wśród nielicznych opracowań podejmujących w Polsce tematy-
kę tanatoturystyki w kontekście wizyt w muzeach i miejscach pamięci 
na uwagę zasługują także prace geografa Sławoja Tanasia, w których 
autor wyróżnia różne typy mrocznej turystyki75. Prace tego autora nie są 
wprawdzie oparte na społecznych badaniach terenowych generujących 
dane wywołane, a głównie na analizie danych zastanych, ale jako nieliczne 
dostarczają kompleksowej wiedzy odnośnie do zjawiska tanatoturysty-
ki – począwszy od znaczenia śmierci w odniesieniu do obowiązujących 
norm kulturowych, poprzez kształtowanie się przestrzeni tzw. mrocznej 
turystyki, po specyfikę percepcji jej uczestnika.

73 Turystyka martyrologiczna w Polsce na przykładzie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birke-
nau, J. Berbeka (red. naukowa), Kraków 2012.

74 Tamże.
75 S. Tanaś, Przestrzeń turystyczna cmentarzy. Wstęp do tanatoturystyki, Łódź 2009; Tenże, 

Tanatoturystyka. Od przestrzeni śmierci do przestrzeni turystycznej, Łódź 2013.



/ 66 /

Edukacja o Auschwitz i Holokauście w autentycznych miejscach pamięci

Badania realizowane wśród młodzieży – odbiorców programów edukacyjnych o Auschwitz 
i Holokauście prowadzonych poza kontekstem szkolnym
Kolejnym typem badań empirycznych dotyczących efektów nauczania 
o Auschwitz i Holokauście są analizy skuteczności programów edukacyj-
nych poświęconych tej problematyce, prowadzonych poza kontekstem 
szkolnym, zazwyczaj przez różne organizacje pozarządowe lub figurują-
cych jako oferta edukacyjna miejsc pamięci i muzeów.

W obrębie tych badań można zasadniczo wskazać na dwa podtypy. 
Po pierwsze, realizowane są badania wykorzystujące metodologię badań 
ewaluacyjnych, których celem jest ocena stopnia osiągnięcia celów 
i efektów założonych w ramach poszczególnych programów edukacyj-
nych, a także testowanie skuteczności oferty pod kątem nabytej wiedzy 
faktograficznej oraz deklarowanych postaw, przekonań i wartości jej 
uczestników. Po drugie, oprócz badań stricte ewaluacyjnych badacze 
podejmują również próbę pomiaru szeroko pojętego oddziaływania 
programów na ich uczestników, niekoniecznie odnosząc się bezpośred-
nio do zakładanych celów edukacyjnych tych programów.

Wśród przykładów badań ewaluacyjnych konkretnych progra-
mów edukacyjnych na uwagę zasługują m.in. ewaluacje przeprowa-
dzone przez zespół psychologa społecznego Michała Bilewicza. 
Dotyczyły one dwóch programów edukacyjnych: „Oświęcim inaczej 
– warsztaty antydyskryminacyjne”, programu prowadzonego przez 
Centrum Żydowskie Oświęcimiu w 2011 roku76, oraz „Szkoła Dialo-
gu”, serii warsztatów prowadzonych przez Fundację Forum Dialogu 
od 2008 roku77.

Badania ewaluacyjne programu „Oświęcim inaczej – warsztaty anty-
dyskryminacyjne” prowadzone były w schemacie podłużnym. Uczestnicy 
badania wypełniali ankietę na miesiąc przed warsztatami, bezpośrednio 
po warsztatach oraz miesiąc po warsztatach. Celem było sprawdzenie, 

76 A. Wójcik, M. Bilewicz, Oświęcim inaczej. Ewaluacja warsztatów antydyskryminacyjnych, 
Centrum Badań nad Uprzedzeniami, Warszawa 2012.

77 M. Witkowska, A. Stefaniak, M. Bilewicz, Stracone szanse? Wpływ polskiej edukacji o Za-
gładzie na postawy wobec Żydów, „Psychologia Wychowawcza” 2014, nr 5, s. 147–159.



/ 67 /

Edukacja o Auschwitz i Holokauście w perspektywie badań społecznych

jak udział w warsztatach wpłynął długofalowo na zmianę postaw ich 
uczestników (N=860 z 27 różnych grup warsztatowych). Z kolei bada-
nia ewaluacyjne programu „Szkoła Dialogu” prowadzone były dwukrot-
nie – w 2012 roku (N=437) oraz w 2013 roku (N=486). Dotyczyły one 
oceny skuteczności i efektywności programu pod kątem poprawności 
i zakresu nabytej wiedzy oraz wpływu na kształtowanie postaw i prze-
konań uczestników.

Pomiar efektów lub szeroko pojętego odziaływania programów eduka-
cyjnych na jej uczestników coraz częściej staje się integralną częścią takich 
projektów, choć nie zawsze badania te mają charakter stricte ewaluacyj-
ny. Tym samym możemy wyróżnić drugi podtyp badań empirycznych 
– głównie ze względu na ich założenia metodologiczne – które dotykają 
problematyki oddziaływania programów edukacyjnych na jej uczestni-
ków, z uwzględnieniem czynników, które takie oddziaływania mogłyby 
różnicować.

Przykładem drugiego wyróżnionego podtypu są badania realizowa-
ne przez językoznawcę i pedagoga Grzegorza Żuka w latach 2012–
2013 wśród uczestników lekcji muzealnej prowadzonej przez edukato-
rów Państwowego Muzeum na Majdanku (N=261 w wieku 15–18 lat)78. 
Autor badania wykorzystał kwestionariusz ankiety z pytaniami otwarty-
mi do identyfikacji subiektywnych opinii młodzieży o jednym z aspek-
tów II wojny światowej, jakim była działalność niemieckich obozów 
koncentracyjnych, oraz do poznania stosunku młodych uczestników 
zajęć muzealnych do wydarzeń i zjawisk obozowych. Jednym z celów 
badań było sprawdzenie ewentualnych różnic w postrzeganiu rzeczy-
wistości obozu koncentracyjnego przez kobiety i mężczyzn. Badacz 
wyszedł bowiem z założenia, że ten sam materiał historyczny przyswa-
jany przez młodych ludzi podczas pobytu w muzeum może prowadzić 

78 G. Żuk, Refleksja w miejscu pamięci. Badania empiryczne wśród uczestników lekcji muze-
alnych w Państwowym Muzeum na Majdanku, [w:] Edukacja pozaszkolna w Państwowym 
Muzeum na Majdanku. Jak przygotować, przeprowadzić i podsumować zajęcia dla uczniów, 
W. Wysok (red.), Lublin 2014, s. 103–109.
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do pojawienia się zróżnicowanych refleksji, prawdopodobnie także 
ze względu na płeć badanych79. 

Innym przykładem rozważanego podtypu są badania ankietowe 
prowadzone po zakończeniu uczestnictwa w programach edukacyj-
nych realizowanych przez Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży 
w Oświęcimiu (MDSM). Wśród nich wymienić należy te autorstwa 
politolog i edukator Alicji Bartuś, dotyczące pamięci o Auschwitz 
wśród młodzieży małopolskich szkół ponadgimnazjalnych, (N=357) 
uczestników projektu „Małopolska Pamięta”, które zostały przepro-
wadzone wiosną 2016 roku80. Program edukacyjny zakładał m.in. 
dwudniową wizytę w muzeum, uczestnictwo w warsztatach oraz 
zwiedzanie miasta i synagogi. Badania zostały przeprowadzone po 
zakończeniu programu i obejmowały przede wszystkim ankiety oraz 
rozmowę grupową dotyczącą ogólnych refleksji na temat uczestnic-
twa w programie. 

Kolejnymi badaniami są te autorstwa Marty Bereckiej oraz Tomasza 
Kobylańskiego, pracowników Międzynarodowego Centrum Edukacji 
o Auschwitz i Holokauście Państwowego Muzeum Auschwitz-Birke-
nau. Badania prowadzone były wśród uczestników projektu „Auschwitz 
a postrzeganie współczesnego świata”, którego pierwsza edycja odbyła się 
jesienią 2016 roku81. Projekt adresowany był do uczniów szkół gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych Małopolski i Śląska. Realizowany był 
w kilku etapach: konferencji inaugurującej, przygotowania młodzieży 
w szkole, wizyty studyjnej w miejscu pamięci i muzeum oraz wykona-
nia pracy konkursowej. W wizytach studyjnych i ankietowaniu bezpo-
średnio po zakończeniu zwiedzania wzięły udział 24 grupy młodzieży 
ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (N=486).

79 Tamże.
80 A. Bartuś, Edukacja w Miejscu Pamięci Auschwitz w świetle ankiet przeprowadzonych wśród 

małopolskich uczniów w 2016 roku, [w:] Dzieci wojny, A. Bartuś (red.), Oświęcim 2016, 
s. 271–289.

81 M. Berecka, T. Kobylański, Auschwitz a postrzeganie współczesnego świata. Opis projektu 
i wyniki badań ankietowych, 2018 [materiały udostępnione przez autorów].
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Badania realizowane wśród młodzieży szkolnej – odbiorców edukacji formalnej 
prowadzonej w szkołach
Rozważając problematykę edukacji o Auschwitz i Holokauście, nie sposób 
nie odwołać się do badań nauczania prowadzonego w ramach eduka-
cji formalnej w szkołach. W tym kontekście ocena skuteczności i efek-
tywności pozostaje raczej marginalnym tematem badań empirycznych. 
Dotychczasowe przedsięwzięcia badawcze podejmują przede wszystkim 
problematykę szeroko rozumianego oddziaływania działań edukacyjnych 
w szkole oraz analizę merytorycznej ich zawartości.

Na uwagę zasługują tutaj szczególnie wieloletnie badania Jolanty 
Ambrosewicz-Jacobs prowadzone wśród polskiej młodzieży szkol-
nej82 (1998/1999) poświęcone między innymi postawom uczniów 
wobec Żydów, a także ich wiedzy historycznej na temat Żydów. Autor-
ka prowadziła również podłużne badania ewaluacyjne konkretnego 
programu edukacyjnego prowadzonego w szkołach w Łomży w latach 
2008–2010. Na przełomie lat 2008 i 2009 w 95 szkołach ponad-
gimnazjalnych badaczka przeprowadziła badania ankietowe, których 
głównym celem była identyfikacja i wyjaśnienie postaw młodych 
ludzi wobec innych narodowości, kultur i religii, w tym szczególnie 
wobec Żydów. W badaniu uwzględniono trzy kategorie szkół: licea 
ogólnokształcące, technika (w tym licea profilowane) oraz zasadni-
cze szkoły zawodowe. 

Problematykę efektywności działań edukacyjnych prowadzonych 
w szkołach podjął również zespół badawczy psychologów społecz-
nych w składzie Marta Witkowska, Anna Stefaniak i Michał Bile-
wicz, którzy w 2013 roku przeprowadzili badania ankietowe wśród 
1250 uczniów dwudziestu stołecznych szkół średnich w wieku 

82 J. Ambrosewicz-Jacobs, Attitudes of Young Poles toward Jews in Post-1989 Poland, “East 
European Politics and Societies and Cultures” 2000, nr 14 (3), s. 565–596; Tenże, Me 
Us Them. Ethnic Prejudices and Alternative Methods of Education, Kraków 2003; Ten-
że, Świadomość Holokaustu wśród młodzieży polskiej po zmianach systemowych 1989 
roku, [w:] Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944–2010, F. Tych, M. Adamczyk-Garbow-
ska (red.), Lublin 2011, s. 625–658.
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od 15 do 25 lat83. Zasadnicze pytanie, jakie postawili sobie bada-
cze, to: na ile prowadzone dotychczas programy nauczania osiągają 
zamierzony cel, tj. rzetelnie przekazują wiedzę i kształtują postawy 
młodego pokolenia? Przedmiotem analiz były trzy główne obszary 
merytoryczne: poziom wiedzy faktograficznej związanej z historią 
Holokaustu, ocena dokonywana przez młodych ludzi w odniesie-
niu do historycznych postaw Polaków wobec Żydów oraz deklaracja 
własnych postaw wobec Żydów.

W innych badaniach tego zespołu realizowanych rok później bada-
cze podjęli próbę identyfikacji poziomu wiedzy i postaw wobec Żydów 
wśród młodych ludzi z małych miast84. Badania objęły 700 uczniów 
szkół średnich z 15 miast. Obok problematyki wiedzy i postaw badanej 
grupy młodzieży badania te odnosiły się również do źródeł, z których 
młodzież czerpie wiedzę i na podstawie których formułuje swoje wyobra-
żenia i wybory. W tym kontekście poruszona została również rola eduka-
cji formalnej prowadzonej w szkołach.

Jednym z nielicznych przedsięwzięć, które opierało się głównie na meto-
dologii jakościowej w celu odpowiedzi na pytanie o wpływ wiedzy zdobytej 
w trakcie edukacji formalnej w szkołach na kształtowanie postaw i wyobra-
żeń młodych ludzi, było badanie pod kierownictwem Magdaleny Gross 
zrealizowane w latach 2010–201385. Autorka w trakcie swoich trzylet-
nich prac badawczych zrealizowała wśród 188 uczniów szkół publicznych 
w Polsce badania jakościowe z wykorzystaniem materiału wizualnego (popu-
larnych i rozpoznawalnych fotografii wojennych). Celem było uzyskanie 
odpowiedzi na pytanie, jak młodzi ludzie postrzegają rolę Żydów, Niemców, 

83 M. Witkowska, A. Stefaniak, M. Bilewicz, Stracone szanse? Wpływ polskiej…, s. 147–159; 
M. Bilewicz, M. Witkowska, S. Stubig, M. Beneda, R. Imhoff, How to Teach about the 
Holocaust? Psychological Obstacles in Historical Education in Poland and Germany, [w:] 
C. Psaltis, M. Carretero, S. Čehajić-Clancy (red.), History Education and Conflict Trans-
formation, Cham 2017, s. 169–197.

84 M. Witkowska, M. Bilewicz, Czy prawda nas wyzwoli? Przełamywanie oporu psycholo-
gicznego w przyjmowaniu wiedzy o Zagładzie, „Zagłada Żydów. Studia i materiały” 2014, 
nr 10, s. 803–822.

85 M.H. Gross, Struggling to deal with the difficult past: Polish students confront the Holocaust, 
“Journal of Curriculum Studies” 2014, nr 46:4, s. 441–463.
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Rosjan i Polaków w kontekście wydarzeń związanych z II wojną światową 
i w jakim stopniu odpowiadają one ogólnospołecznym wyobrażeniom czy 
akademickim, naukowo uznanym narracjom.

Analizowane badania empiryczne winny być uzupełnione także 
o opracowania, które wprawdzie nie odnoszą się stricte do empirii jako 
takiej, ale podejmują debatę o skuteczności edukacji o Holokauście, 
głównie w kontekście założeń pedagogiki pamięci. Wieloletnią anali-
zę edukacji o Zagładzie, w tym głównie realizowanej poza kontekstem 
szkolnym, prowadzi zespół badaczy i praktyków Państwowego Muzeum 
na Majdanku. Zagadnienia skuteczności tej edukacji, jej uwarunkowań 
oraz postulowanych efektów podejmują w swych pracach między inny-
mi Tomasz Kranz czy Wiesław Wysok86. Wynik ich rozważań i analiz 
to m.in. typologia efektów wizyty edukacyjnej w muzeum i miejscu 
pamięci czy zbiór rekomendacji dla optymalnego metodycznie naucza-
nia o Zagładzie w środowisku pozaszkolnym.

Efekty edukacji o Auschwitz i Holokauście

Nabywanie wiedzy
Jak zaznaczyliśmy wcześniej, edukacja o Auschwitz i Holokau-

ście jako sfera działań praktycznych stawia sobie różne cele i zakłada 
rozmaite efekty, dotyczące znajomości faktów oraz kształtowania postaw 
i wartości. Ta pierwsza grupa celów i efektów kształcenia – nabywanie 
wiedzy na temat Auschwitz i innych obozów, Zagłady oraz, szerzej, II 
wojny światowej – uznawana jest często za warunek kontekstowy, ale 
i konieczny dla osiągania celu kształtowania postaw i wartości. 

Analizowane przez nas badania empiryczne nie dostarczają jedno-
znacznych wniosków co do skuteczności działań edukacyjnych w naby-
waniu wiedzy o Auschwitz i Holokauście. Z jednej strony rezultaty części 

86 T. Kranz, Edukacja historyczna w miejscach pamięci, Lublin 2002; Tenże, Edukacja histo-
ryczna w miejscach pamięci. Zarys problematyki, Lublin 2009; W. Wysok, Wokół proble-
matyki uwarunkowań i efektów edukacji w muzeum upamiętnienia, „Zeszyty Majdanka” 
2014, T. XXVI, s. 311–340.
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badań świadczą o pozytywnym oddziaływaniu procesów edukacyjnych 
na wzrost poprawności i rozszerzenie zakresu wiedzy faktograficznej ich 
uczestników. Z drugiej strony inne badania wskazują na niewielki wpływ 
tych działań na zmianę wyobrażeń i podniesienie poziomu wiedzy, jaką 
legitymują się młodzi ludzie przed udziałem w różnych procesach eduka-
cyjnych, bez względu na to, czy mówimy o efektach standardowej wizyty 
w miejscu pamięci czy o rezultatach rozszerzonego programu nauczania.

Dowodów na pozytywne edukacyjne oddziaływanie wizyty w miej-
scu pamięci i muzeum, na przykładzie standardowej wizyty w Państwo-
wym Muzeum Auschwitz-Birkenau, dostarczają ilościowe i jakościowe 
badania Marka Kuci. Autor stwierdza: „Wizyta w Państwowym Muzeum 
Auschwitz-Birkenau przyczynia się do znacznego wzrostu świadomości 
młodzieży polskiej na temat Auschwitz”87. Zwiedzanie powoduje zmia-
nę postrzegania symboliki Auschwitz, a równocześnie jest dużym prze-
życiem emocjonalnym. Wśród efektów wizyty w Muzeum autor bada-
nia wymienia pogłębienie u odwiedzających wiedzy faktograficznej 
na temat Auschwitz, zwłaszcza w zakresie liczby i tożsamości ofiar, jak 
również lepszą znajomość struktury i funkcji obozu jako pewnej syste-
mowej całości. W świetle zebranych przez niego danych wizyta wzmac-
nia też różnorodność postrzegania celu istnienia obozu, a młodzi ludzie 
wskazują, że jednym z nich było „mordowanie, wyniszczanie, likwida-
cja, zagłada Żydów i innych, w tym Polaków i Cyganów”88. Dodatkowo 
socjolog podkreśla, że po wizycie rośnie również wśród młodzieży poczu-
cie doniosłości Auschwitz, a opinie na temat tego, kto utworzył obóz 
Auschwitz-Birkenau, stają się bardziej szczegółowe i mniej schematyczne. 

Podobnie badanie ankietowe zrealizowane przez edukatorów Martę 
Berecką oraz Tomasza Kobylańskiego89 wśród uczestników projektu 
„Auschwitz a postrzeganie współczesnego świata” świadczy o pozytywnym 

87 M. Kucia, Auschwitz w percepcji polskich uczniów, „Pro Memoria” 2000, nr 16, s. 26. 
Zob. również M. Kucia, Auschwitz jako fakt…, s. 73–91.

88 M. Kucia, Auschwitz w percepcji…, s. 19.
89 M. Berecka, T. Kobylański, Auschwitz a postrzeganie współczesnego świata. Opis projektu 

i wyniki badań ankietowych, 2018 [materiały udostępnione przez autorów].
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efekcie edukacyjnym wizyty w Miejscu Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birke-
nau w zakresie poszerzenia wiedzy o obozie koncentracyjnym i ośrodku 
zagłady. Warto zaznaczyć, że w tym przypadku chodzi o rozszerzoną wizytę 
studyjną, a nie o standardowe zwiedzanie, jak w badaniu Kuci. W badaniu 
Bereckiej i Kobylańskiego zdecydowana większość młodzieży ankietowanej 
zaraz po wizycie w miejscu pamięci i muzeum potrafiła poprawnie wskazać 
Żydów jako główną grupę ofiar obozu, która skazana była na całkowitą 
zagładę (96% badanych). Nieco mniej badanych, ale nadal zdecydowana 
większość, umiała podać całkowitą liczbę ofiar obozu (84%). W serii pięt-
nastu pytań dotyczących znajomości faktów o KL Auschwitz, które skła-
dały się na badanie ankietowe, relatywnie największą trudność sprawiło 
młodzieży zagadnienie zagłady Romów. Na pytanie dotyczące tego aspektu 
dziejów obozu poprawnie odpowiedziało 66% badanych90. Wysoki odsetek 
uzyskanych poprawnych odpowiedzi na pytania ankiety, będącej w isto-
cie testem wiedzy, pozwoliły autorom badania uznać wysoką skuteczność 
programu edukacyjnego w zakresie realizacji celów poznawczych. 

Pozytywny efekt poznawczy uchwyciło również badanie ewaluacyj-
ne programu „Szkoła Dialogu”, zrealizowane przez zespół pod kierow-
nictwem psychologa społecznego Michała Bilewicza. W tym przypadku 
wiedza zdobywana przez uczestników programu odnosiła się do znajo-
mości faktów dotyczących dawnej lokalnej społeczności żydowskiej. Po 
zakończeniu programu młodzi ludzie deklarowali poczucie pogłębie-
nia wiedzy dotyczącej ludności żydowskiej mieszkajacej dawniej w ich 
okolicy lub wręcz w tym samym miejscu. Wielu spośród uczestników 
zwracało także uwagę na to, że udział w warsztatach zmienił ich sposób 
postrzegania mniejszości żydowskiej oraz wzmocnił gotowość zaanga-
żowania się w poszukiwania dalszych informacji na temat jej historii91.

Z drugiej strony wyniki badań zrealizowanych przez politolog 
i edukator Alicję Bartuś92 wśród młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych 

90 Tamże.
91 M. Witkowska, A. Stefaniak, M. Bilewicz, Stracone szanse? Wpływ polskiej…, s. 147–159.
92 A. Bartuś, Edukacja w Miejscu Pamięci.., s. 271–289.
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uczestniczącej w projekcie „Małopolska Pamięta” dostarczyły zgoła 
innych wniosków odnośnie do efektywności działań edukacyjnych. 
Ankiety wykonane bezpośrednio po zakończeniu projektu, na który skła-
dały się warsztaty i standardowe zwiedzanie Miejsca Pamięci i Muzeum 
Auschwitz-Birkenau, pokazały, że młodzież w nim uczestnicząca legi-
tymowała się niską wiedzą o historii II wojny światowej, w tym niskim 
poziomem zapamiętywania podstawowych faktów dotyczących KL 
Auschwitz. Bartuś uznała za niesatysfakcjonujące wyniki, wedle których 
zaledwie 44% uczestników jej projektu edukacyjnego potrafiło prawi-
dłowo podać rok założenia obozu, a 58% prawidłowo określić liczbę 
jego ofiar. Co więcej, badania pokazały, że osoby, które podczas projek-
tu po raz kolejny odwiedziły Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz-
-Birkenau, niewiele lepiej pamiętały informacje o obozie niż inni93. 
Wyniki badań Bartuś prowadzą więc do smutnych wniosków o małej 
efektywności poznawczej zarówno wizyt w miejscach pamięci i warsz-
tatów edukacyjnych, jak i edukacji szkolnej.

Na malejącą rolę szkoły w procesie nabywania wiedzy o Zagładzie 
wskazywali różni autorzy94. W tym kontekście szczególnie interesujące 
wydają się wyniki badań psychologów społecznych Marty Witkowskiej, 
Anny Stefaniak i Michała Bilewicza95. Według nich poziom i poprawność 
wiedzy faktograficznej uczniów są praktycznie niezwiązane z edukacją 
szkolną w zakresie historii. Badacze zauważyli, że wśród młodzieży szkol-
nej systematycznie spada wiedza o Holokauście, przy czym uczniowie, 
którzy nie posiadają elementarnej wiedzy w tym zakresie, nie znają też 
innych faktów z przeszłości96. W omawianym badaniu wiedza młodzie-
ży szkolnej testowana była w oparciu o trzy pytania dotyczące powstania 

93 Tamże.
94 Zob. np.: M. Kucia, Auschwitz jako fakt społeczny. Historia, współczesność i świadomość 

społeczna KL Auschwitz w Polsce, Kraków 2005; A. Praga, Rola i znaczenie…, s. 541–660; 
J. Ambrosewicz-Jacobs, R. Szuchta, The intricacies of education about the Holocaust in 
Poland. Ten years after the Jedwabne debate, what can Polish school students learn about the 
Holocaust in history classes?, “Intercultural Education” 2014, nr 25 (4), s. 283–299.

95 M. Witkowska, A. Stefaniak, M. Bilewicz, Stracone szanse? Wpływ polskiej…, s. 147–159.
96 Tamże.
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w getcie warszawskim (data wybuchu, nazwisko przywódcy oraz wynik 
powstania), uzupełnione o te dotyczące powodzenia najważniejszych 
powstań narodowych97. Poprawność odpowiedzi na powyższe pytania 
zestawiana była z oceną uzyskaną przez danego ucznia z przedmiotu 
historia oraz z liczbą godzin lekcyjnych, które w ich szkołach poświęcone 
były tematyce powstania w getcie warszawskim. Badanie wykazało, że co 
czwarty badany licealista myli większość podstawowych faktów dotyczą-
cych powstania w getcie, ale jednocześnie odpowiedzi na pytania dotyczą-
ce losów Żydów nie odstawały znacznie od ogólnych braków w wiedzy 
historycznej uczniów, mierzonej w tym przypadku poziomem popraw-
ności odpowiedzi na temat powodzenia najważniejszych powstań naro-
dowych. Analiza owej poprawności zestawiona z oceną końcową ucznia 
i liczbą godzin poświęconych tematyce powstania w getcie warszawskim 
wykazała także słaby związek udzielania poprawnych odpowiedzi w pyta-
niach o fakty z oceną z historii. Stwierdza się także brak takiego związku 
dla długości nauczania o tym powstaniu98. Uzyskane wyniki pozwoli-
ły sformułować wniosek o niskiej skuteczności szkoły w przekazywaniu 
wiedzy o Holokauście, ale i w nauczaniu historii w ogóle.

Budowanie przekonania o doniosłości Auschwitz i Holokaustu
Z perspektywy pedagogicznej budowanie przekonania o doniosłości 

Auschwitz i Holokaustu jest definiowane jako pożądany rezultat działań 
edukacyjnych. W środowisku badaczy tematu prowadzona jest jednak 
dyskusja dotycząca sposobów wykorzystania w edukacji szczególnego 
i historycznego charakteru Zagłady oraz jej uniwersalistycznego wymiaru 
jako zbrodni przeciwko ludzkości i przykładu łamania praw człowieka99. 

97 Tamże; M. Bilewicz, M. Witkowska, S. Stubig, M. Beneda, R. Imhoff, How to Teach abo-
ut the Holocaust? Psychological Obstacles in Historical Education in Poland and Germany, 
[w:]: Psaltis C., Carretero M., Čehajić-Clancy S. (red.) History Education and Conflict 
Transformation. Palgrave Macmillan, Cham 2017, s. 169–197.

98 Tamże.
99 J. Ambrosewicz-Jacobs, <<…wobec rozmiarów Zagłady świat doświadczył ogromnej 

winy…>> Debaty wokół nauczania o Holokauście, „Studia nad Autorytaryzmem i Totali-
taryzmem” 2016, nr 38/2, s. 23 i nast.
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W dyskusji tej znajdziemy zwolenników koncepcji edukacyjnej koncen-
trującej się na Holokauście ze względu na jego doniosłość historyczną, jak 
i rzeczników podejścia, w którym edukacja o dziejach Zagłady powin-
na stanowić wprowadzenie do nauczania o współczesnych przypadkach 
zbrodni przeciwko ludzkości i przykładach łamania praw człowieka100.

Eksploracja rezultatów działań edukacyjnych w perspektywie empi-
rycznej dowodzi, iż wizyta w miejscach pamięci i muzeach wzmacnia 
poczucie doniosłości Auschwitz i Holokaustu.

Badania ankietowe zrealizowane w 2000 roku pod kierunkiem Marka 
Kuci wśród uczniów odwiedzających Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz-
-Birkenau, przed wizytą i po wizycie, wykazały duże znaczenie Auschwitz 
dla pamięci historycznej młodych Polaków. Co więcej, wizyta w Auschwitz-
-Birkenau zintensyfikowało to zjawisko. Na pytanie o wskazanie z listy 
jednego, najważniejszego wydarzenia w historii Polski w okresie II wojny 
światowej, uczestnicy badania najczęściej wskazywali właśnie „Oświęcim”. 
Tak wskazało 42% badanych przed wizytą oraz 56% po wizycie101.

Według badań zrealizowanych przez Alicję Bartuś niemal 90% ankie-
towanych przez nią uczniów małopolskich szkół jest przekonanych, że 
historia Auschwitz jest bardzo ważna lub dość ważna dla Polaków. Podob-
ny odsetek młodzieży uczestniczącej w badaniach Bartuś deklarowało, 
że historia w ogóle, w tym szczególnie historia II wojny światowej, jest 
dla nich interesująca102. 

Analogicznych wyników o znaczeniu przeszłości dostarczają bada-
nia Katarzyny Stec zrealizowane w 2010 roku wśród młodzieży szkolnej 
odwiedzającej Miejsca Pamięci i Muzea Auschwitz-Birkenau, Majdanek 
i Treblinkę. Zdecydowana większość badanej młodzieży była zdania, że 
pielęgnowanie pamięci o przeszłości jest ważne lub bardzo ważne dla 
każdego człowieka (ponad 80%), w tym także dla nich samych (ok. 
75%). Jednocześnie ponad 80% badanej młodzieży uznało, że każdy 

100 Tamże.
101 M. Kucia, Auschwitz jako fakt…, s. 302.
102 A. Bartuś, Edukacja w Miejscu Pamięci…, s. 283.
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powinien choć raz odbyć wizytę w miejscu pamięci i muzeum utwo-
rzonym na terenach byłego obozu, głównie ze względu na doniosłość 
prezentowanej tam tematyki103.

Zasadniczo wydaje się, że na poziomie deklaratywnym młodych 
ludzi w Polsce charakteryzuje duża ciekawość poznawacza i zaintere-
sowanie tematyką obozów, Zagłady i II wojny światowej w ogóle. Pod 
tym względem wyniki badań empirycznych są spójne. Uczestnicy badań 
zrealizowanych przez Katarzynę Stec104, Agnieszkę Pragę105, Grzegorza 
Żuka106 i Alicję Bartuś107 w zdecydowanej większości deklarowali chęć 
dalszego pogłębiania wiedzy zdobytej podczas wizyty w miejscu pamię-
ci. Podobnie udział w programach edukacyjnych zdaje się stymulować 
młodych do dalszej eksploracji tematyki i uwrażliwiać pod kątem jej 
ważności. Do takich wniosków doszedł Michał Bilewicz z zespołem108 
podczas badań uczestników „Szkoły Dialogu”.

Z drugiej strony jednak wydaje się, że składane przez młodzież dekla-
racje świadczące o zainteresowaniu tematyką obozów, Zagłady i przeszło-
ści w ogóle oraz o doniosłości tej tematyki niekoniecznie idą w parze 
z rzeczywistymi praktykami. Wprawdzie brak jest badań, które by ową tezę 
weryfikowały, jednakże analiza deklaratywności w zestawieniu ze stanem 
faktycznym pozwala wnioskować o bardzo niskim realnie zaangażowa-
niu młodych ludzi w eksplorowanie problematyki Zagłady. Przykładowo 
badania Alicji Bartuś109 wskazują na niewielkie realnie zainteresowanie 
tematem Auschwitz i Zagłady, zarówno jeśli chodzi o pogłębienie wiedzy 
poprzez samodzielne korzystanie z dodatkowych źródeł, jak i w kontekście 

103 K. Stec, Symbolika i znaczenie…, s. 37–54; K. Stec, Rola wizyty…, s. 287–297.
104 K. Stec, Symbolika i znaczenie…, s. 37–54.
105 A. Praga, Rola i znaczenie…, s. 541–660.
106 G. Żuk, Refleksja w miejscu pamięci…, s. 103–109.
107 A. Bartuś, Edukacja w Miejscu Pamięci…, s. 283.
108 A. Stefaniak, Szkoła Dialogu jako narzędzie budowania lokalnego kapitału społecznego. Wy-

niki badań ewaluacyjnych 2012–2017. Raport z badań ewaluacyjnych, Centrum Analiz 
Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego, 2018, https://camiso.org.
pl/fileadmin/user_upload/Szkola_dialogu_Raport.pdf [dostęp: 1.10.2018].

109 A. Bartuś, Edukacja w Miejscu Pamięci…, s. 283.

https://camiso.org.pl/fileadmin/user_upload/Szkola_dialogu_Raport.pdf
https://camiso.org.pl/fileadmin/user_upload/Szkola_dialogu_Raport.pdf
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znajomości osobistej, rodzinnej historii. Na pytanie o znajomość literatu-
ry i filmów o KL Auschwitz 83% badanych odpowiedziało, że nigdy nie 
czytało żadnej książki o tematyce obozowej, a 42% nie oglądało żadnego 
filmu na ten temat. Ponad 40% badanych nie interesowało się także, czy 
ktoś z ich najbliższych w czasie wojny był więziony w KL Auschwitz lub 
stracił tam życie. Połowa nie poznała też losów żadnego więźnia obozu110. 
W badaniach Agnieszki Pragi takiej wiedzy o bliskich nie posiadało 66% 
badanych młodych Polaków, a według ich deklaracji tematyka ta rzadko 
pojawiała się jako przedmiot rozmów w rodzinie111.

O malejącej roli rodziny i przekazu międzypokoleniowego w procesie 
przyswajania wiedzy o Zagładzie świadczą także wyniki innych badań112. 
Przykładowo, badanie Roberta Szuchty wykazało, że jedynie 34% młodych 
ludzi wskazywało rodzinę jako źródło wiedzy i informacji o najnowszej 
historii w ogóle113. W badaniach Katarzyny Stec114 wprawdzie aż 71% 
respondentów uważało, że w rodzinie powinno się rozmawiać o losach 
ludzi w czasie II wojny światowej. Jednakże, w kontekście innych insty-
tucji, takich jak szkoła, muzea i miejsca pamięci czy media, rodzina nie 
była wskazywana najczęściej jako główny przekaźnik wiedzy o przeszłości. 
W odpowiedzi na pytanie, kto przede wszystkim powinien upowszech-
niać wiedzę o losach ludzi w czasie II wojny światowej, 30% badanych 
wymieniało m.in. rodzinę, natomiast tylko i wyłącznie na nią wskazało 
jedynie 2%115.

110 Tamże, s. 277 i nast.
111 A. Praga, Rola i znaczenie…, s. 557 i nast.
112 M. Kucia, Auschwitz jako fakt społeczny. Historia, współczesność i świadomość społeczna KL 

Auschwitz w Polsce, Kraków 2005; Tenże, KL Auschwitz w percepcji polskich uczniów, „Pro 
Memoria” 2007, nr 27, s. 99–108; K. Stec, Symbolika i znaczenie…, s. 37–54; J. Ambro-
sewicz-Jacobs, R. Szuchta, The intricacies of education about the Holocaust in Poland. Ten 
years after the Jedwabne debate, what can Polish school students learn about the Holocaust in 
history classes?, “Intercultural Education” 2014, nr 25 (4), s. 283–299.

113 J. Ambrosewicz-Jacobs, R. Szuchta, The intricacies of education about the Holocaust in 
Poland. Ten years after the Jedwabne debate, what can Polish school students learn about the 
Holocaust in history classes?, “Intercultural Education” 2014, nr 25 (4), s. 283–299.

114 K. Stec, Symbolika i znaczenie…, s. 37–54.
115 Tamże.
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Budowanie wrażliwości i empatii
Edukacja o Auschwitz i Holokauście, obok wyposażania jej odbior-

ców w rzetelną wiedzę i świadomość wagi tych wydarzeń w dziejach, 
winna, zdaniem jej teoretyków i praktyków, również promować określo-
ne postawy i wartości, zwłaszcza otwartości wobec innych, odpowiedzial-
ności, empatii i wrażliwości na potrzeby drugiej osoby116. Te cele i efekty 
edukacyjne są bardzo szerokie. Odnoszą się z jednej strony do ogólnych 
zagadnień z obszaru moralności i etyki, w tym uwrażliwienia na los drugie-
go człowieka. Z drugiej strony odwołują się do powiązanej z przyczyna-
mi Zagłady problematyki dyskryminacji innych osób, w tym do zjawisk 
antysemityzmu czy etnocentryzmu. W szerszej perspektywie dotykają 
też problematyki autorytaryzmu, zagrożeń i następstw naruszania norm 
i wartości demokracji.

Jeśli chodzi o budowanie wrażliwości uczestników edukacji o Auschwitz 
i Holokauście, badania empiryczne jednoznacznie pokazują, że wizyta w miej-
scach pamięci i muzeach utworzonych na terenach poobozowych silnie 
oddziałuje emocjonalnie na młodzież, w tym także kształtują i wzmacniają 
w nich empatię i współczucie wobec ofiar obozu, choć w tym kontekście 
warto zwrócić uwagę, że nie jest to jedyny kierunek kanalizowania emocji, 
jakie wywołuje wizyta. Jak wskazują przykładowo badania Katarzyny Stec, 
wizyta w muzeach i miejscach pamięci wzbudza także wśród młodzieży 
poczucie uznania i szacunku wobec Polaków, rodaków, którzy według niej 
podejmowali w tym czasie bohaterską walkę i ponosili męczeńską śmierć. 
Część uczestników badań jakościowych wskazywała również jako efekt 
wizyty na poczucie niechęci bądź wręcz nienawiści wobec oprawców117.

116 T. Kranz, Edukacja historyczna w miejscach pamięci, Lublin 2002; Tenże, Edukacja hi-
storyczna w miejscach pamięci. Zarys problematyki, Lublin 2009; A. Stępnik, Rola wizyty 
w muzeum-miejscu pamięci z punktu widzenia dydaktyki historii, [w:] Wizyty edukacyjne 
w Państwowym Muzeum na Majdanku. Poradnik dla nauczycieli, T. Kranz (red.), Lublin 
2012, s. 51–63; W. Wysok, Wokół problematyki uwarunkowań i efektów edukacji w mu-
zeum upamiętnienia, „Zeszyty Majdanka” 2014, T. XXVI, s. 311–340; G. Żuk, Refleksja 
w miejscu pamięci…, s. 103–109.

117 K. Stec, Symbolika i znaczenie miejsc pamięci utworzonych na terenach byłych obozów kon-
centracyjnych i zagłady z perspektywy współczesnego młodego człowieka, [w:] Antysemityzm, 
Holokaust, Auschwitz w badaniach społecznych, M. Kucia (red.), Kraków 2011.



/ 80 /

Edukacja o Auschwitz i Holokauście w autentycznych miejscach pamięci

Niemniej jednak wyniki pierwszych badań ankietowych Jolanty 
Adamskiej realizowanych wśród odwiedzających Miejsca Pamięci i Muzea 
Auschwitz-Birkenau, Majdanek, Sztutowo i Rogoźnica wykazały, że 
wizyta w tych miejscach była odbierana przez młodych ludzi w pierw-
szej kolejności bardzo emocjonalnie, a ich wypowiedzi świadczyły przede 
wszystkim o ogromnej wrażliwości. Najczęściej powtarzające się określe-
nia wykorzystywane przez młodzież dla zwerbalizowania swoich refleksji 
to: „szok, wstrząs, uczucie zaskoczenia, niepokoju, niedowierzania, przy-
gnębienia, goryczy, przerażenia, lęku i niezrozumienia natury ludzkiej, 
współczucia dla więźniów, obawy przed powtórzeniem się przeszłości”118. 

Podobnych danych na temat efektów wizyty w Muzeum i Miej-
scu Pamięci Auschwitz-Birkenau dostarczają badania ogółu zwiedzają-
cych realizowane w 2011 roku pod kierownictwem Jadwigi Berbeki119. 
I tak – ponad 90% ankietowanych uznało, że wizyta wzbudziła u nich 
szacunek dla życia, a podobny odsetek wskazał, iż wywołała wrażliwość 
na cierpienie ludzkie, skłoniła do refleksji nad ludobójstwem i zmusiła 
do zastanowienia się nad współczesną kondycją moralną społeczeństw120.

Wzbudzanie emocji charakterystycznych dla obcowania ze śmiercią 
i cierpieniem poprzez wizytę w muzeum i miejscu pamięci Sławoj Tanaś 
uznaje za czynnik, który „kształtuje uczucia, które są świadomą interpre-
tacją emocji, uwrażliwia na sacrum śmierci, wyzwala empatię wobec cier-
pienia i ból po śmierci drugiego człowieka”121. Tym samym, zdaniem tego 
autora, turystyka w tego typu miejscach może pełnić funkcję andragogicz-
ną, realizując zadania pedagogiki zorientowanej na patriotyczne wychowa-
nie, ale również na uniwersalne uwrażliwienie na drugiego człowieka122.

Z drugiej jednak strony na uwagę zasługują wyniki badań, które 
bardziej szczegółowo analizują zakres i kierunek emocji, jakie wywołuje 

118 J. Adamska, Muzea – miejsca pamięci…, s. 10 i nast.
119 Turystyka martyrologiczna w Polsce na przykładzie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birke-

nau, J. Berbeka (red.), Kraków 2012.
120 Tamże, s. 156 i nast.
121 S. Tanaś, Tanatoturystyka. Od przestrzeni śmierci…, s. 133.
122 Tamże.
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wizyta w autentycznym miejscu pamięci. Po pierwsze, wśród młodych ludzi 
dominują, na poziomie deklaracji, emocje charakterystyczne dla utożsamia-
nia się z ofiarami, czy też z interpretacją działań więźniów obozów w kate-
goriach wręcz heroicznych123. Stąd najczęściej wymienianymi emocjami są 
„żal”, „smutek” czy „szacunek” lub „podziw”, a znacznie rzadziej wspomi-
nany jest „wstyd”, „poczucie winy” czy „poczucie odpowiedzialności”124. 
Po drugie, o wybiórczości uwrażliwienia młodych ludzi wspomina również 
Alicja Bartuś125, która w oparciu o wyniki własnych badań konstatuje, że 
współczucie deklarowane wobec dzieci w KL Auschwitz nie przekładało 
się wśród uczniów uczestniczących w jej badaniach na takie same odczu-
cia wobec ofiar współczesnych wojen w Afryce czy Azji. Badana młodzież 
na pytanie otwarte Czym jest dla mnie Auschwitz? rzadko odnosiła się do sytu-
acji ofiar współczesnych wojen i konfliktów; słabo dostrzegała związek 
między mechanizmami zbrodni w przeszłości a w świecie współczesnym126.

Na temat wpływu edukacji o Auschwitz i Holokauście na redukowa-
nie antysemityzmu czy etnocentryzmu relatywnie najwięcej informacji 
dostarczają badania dotyczące efektów edukacji formalnej prowadzonej 
w szkołach. Niestety zarówno badania Jolanty Ambrosewicz-Jacobs127, 
jak i zespołu psychologów społecznych Marty Witkowskiej, Anny Stefa-
niak i Michała Bilewicza128 wykazały mierne wyniki edukacji szkolnej 
w zmniejszaniu antysemityzmu i etnocentryzmu. Co więcej, badania 
tych ostatnich dowiodły, że rozległość szkolnej edukacji o Holokauście, 
jak i oceny uczniów wydają się być istotnie związane z ich wyidealizo-
wanymi poglądami na temat historii narodowej: im szersze było szkolne 

123 K. Stec, Symbolika i znaczenie…, s. 37–54; G. Żuk, Refleksja w miejscu pamięci…, s. 103–109.
124 M. Bilewicz, M. Witkowska, S. Stubig, M. Beneda, R. Imhoff, How to Teach about the 

Holocaust? Psychological Obstacles in Historical Education in Poland and Germany, [w:] 
C. Psaltis, M. Carretero, S. Čehajić-Clancy (eds.), History Education and Conflict Trans-
formation, Cham 2017, s. 169–197. 

125 A. Bartuś, Edukacja w Miejscu Pamięci…, s. 283.
126 Tamże, s. 285 i nast.
127 J. Ambrosewicz-Jacobs, Attitudes of Young Poles toward Jews in Post-1989 Poland, “East 

European Politics and Societies and Cultures” 2000, nr 14 (3), s. 565–596.
128 M. Witkowska, A. Stefaniak, M. Bilewicz, Stracone szanse? Wpływ polskiej…, s. 147–159.
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nauczanie o Holokauście, tym bardziej prawdopodobne dostrzeżenie przez 
nich, iż pomoc udzielana przez Polaków Żydom była zbyt duża. Tym 
samym, konkludują autorzy badań: „działania szkoły na rzecz zwalczania 
uprzedzeń okazały się dalece niedostateczne, a paradoksalnie w niektó-
rych kwestiach osiągały skutki odwrotne do zamierzonych, wzmacniając 
negatywne postawy wobec Żydów”129. 

Rozbudzanie uczuć patriotycznych, obywatelskich, humanistycznych
Kolejnym efektem edukacji o Auschwitz i Holokauście, wymienia-

nym w kontekście uwrażliwiania na losy drugiego człowieka, jest rozbu-
dzanie i kształtowanie uczuć patriotycznych i obywatelskich, a w szer-
szym ujęciu – humanistycznych130.

W tym przypadku relatywnie najwięcej informacji dostarczają badania 
empiryczne realizowane wśród młodzieży odwiedzającej miejsca pamięci 
i muzea. Według tych badań wizyta w takich miejscach wyznacza najbliż-
szą ramę odniesienia w interpretacji znaczenia pamięci – ramę narodo-
wą, wzmacnia przekonanie o wartości uczestnictwa we własnej grupie 
narodowej i podzielania wspólnej, „naszej” przeszłości131. Dodatkowo 
wizyta w miejscu pamięci zwiększa przekonanie na temat martyrologii 
grupy własnej, a nawet generuje lęk przed wyginięciem własnej grupy 
narodowej132. Automatycznie pobudza także do negatywnego myślenia 
o narodzie niemieckim133 i zwiększa dystans społeczny wobec Niemców134.

129 Tamże, s. 153.
130 G. Żuk, Refleksja w miejscu pamięci…, s. 103–109.
131 K. Stec, Symbolika i znaczenie…, s. 37–54; K. Stec, Rola wizyty…, s. 287–297.
132 K. Skarżyńska, K. Przybyła, A.D. Wójcik, Grupowa martyrologia: psychologiczne funkcje 

przekonań o narodowej krzywdzie, „Psychologia Społeczna” 2012, T. 7, nr 4 (23), s. 335–
352; A. Wójcik, M. Bilewicz, Oświęcim inaczej. Ewaluacja warsztatów antydyskryminacyj-
nych, Warszawa 2012.

133 M. Kucia, KL Auschwitz w percepcji polskich uczniów. Komunikat z badań, Kraków 2005 
[maszynopis]; Tenże, KL Auschwitz w percepcji polskich uczniów, „Pro Memoria” 2007, 
nr 27, s. 99–108; K. Stec, Symbolika i znaczenie…, s. 37–54.

134 A. Wójcik, M, Bilewicz, Oświęcim inaczej. Ewaluacja warsztatów antydyskryminacyjnych, 
Warszawa 2012; M. Bilewicz, M. Witkowska, S. Stubig, M. Beneda, R. Imhoff, How to 
Teach about the Holocaust? Psychological Obstacles in Historical Education in Poland and 
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Alicja Bartuś, odnosząc się do wyników swoich badań empirycznych, 
podkreśla, że po wizycie w Miejscu Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birke-
nau młodzież bardzo często poruszała temat patriotyzmu, przy czym 
zazwyczaj odnosił się on do kontekstu wojennego, bowiem utożsamiany 
był z walką o ojczyznę i obroną jej wolności135. Taka interpretacja szła 
często w parze także z wysoką, deklarowaną dumą narodową, a nawet 
postawami nacjonalistycznymi136. 

Traktowanie przez młodych ludzi wizyty w miejscu pamięci 
i muzeum jako doświadczenia osadzonego m.in. w dyskusji o tożsa-
mości narodowej nie jest zjawiskiem specyficznym wyłącznie dla tej 
grupy wiekowej. Generalnie dla Polaków II wojna światowa pozostaje 
przede wszystkim powodem do dumy. Według ogólnopolskich badań 
ISP PAN i Pentor zrealizowanych na reprezentatywnej próbie doro-
słych Polaków w 2003 roku II wojna światowa jako powód do dumy 
była wskazywana przez połowę respondentów wywiadów kwestiona-
riuszowych137; była uważana za okres polskiej waleczności i wytrwało-
ści. Tomasz Kranz podkreśla, że „w świadomości potocznej Polaków II 
wojna światowa została sprowadzona do dwóch rodzajów narracji histo-
rycznej: heroizacji i martyrologii”138. Jak zaznacza Marcin Kula, tego typu 
interpretacja towarzyszy szczególnie „historii odbiegającej od normy”, 
do której z całą pewnością można zaliczyć historię obozów koncen-
tracyjnych i obozów zagłady139. Stąd też mamy do czynienia z jedną 
z interpretacji historii poznawanej w trakcie wizyty w miejscu pamięci 

Germany, [w:]: Psaltis C., Carretero M., Čehajić-Clancy S. (red.) History Education and 
Conflict Transformation. Palgrave Macmillan, Cham 2017, s. 169–197.

135 A. Bartuś, Edukacja w Miejscu Pamięci…, s. 288.
136 Tamże.
137 P.T. Kwiatkowski, Czy lata III Rzeczpospolitej były „czasem pamięci”?, [w:] Pamięć zbiorowa 

jako czynnik integracji i źródło konfliktów, A. Szpociński (red.), Warszawa 2009, s. 275 
i dalej.

138 T. Kranz, Zbrodnie nazizmu w świadomości i edukacji historycznej w Polsce i Niemczech, 
Lublin 1998, s. 21.

139 M. Kula, Między przeszłością a przyszłością. O pamięci, zapominaniu i przewidywaniu, 
Poznań 2004, s. 80.
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i muzeum, uproszczoną interpretacją przeszłości przedstawianej przez 
młodzież głównie w kategoriach czarno-białych, wyróżniającą jedno-
znacznie bohaterów i złoczyńców, ofiary i oprawców.

Jednocześnie wyniki analizowanych badań pokazują, że wizyta w miej-
scu pamięci i muzeum nie ma dużego wpływu na zmianę percepcji 
symboliki takiego miejsca. Badania Marka Kuci wykazały, że Auschwitz 
postrzegany jest przez młodych ludzi przede wszystkim w kategoriach 
polsko-żydowskich i uniwersalnych, a zwiedzanie muzeum ma niewielki 
wpływ na zmianę opinii w tej dziedzinie140. Do podobnych wniosków 
doszła w swych badaniach Katarzyna Stec. Wizyta w miejscach pamię-
ci: utrwala porządek pamiętania o przeszłości w zakresie „własności” – 
jest przede wszystkim nośnikiem wartości uniwersalnych w przypadku 
Auschwitz-Birkenau i Majdanka, ale jednocześnie wzmacnia symboli-
kę wielonarodową tych miejsc141. Tym samym narracja miejsc pamięci, 
szczególnie ta konstruowana na potrzeby funkcji muzealnej, struktu-
ryzuje doświadczenia młodych Polaków i stanowi narzędzie transmisji 
uniwersalnej symboliki i ogólnoludzkich wartości142.

Doświadczenie emocjonalne, poznanie afektywne
W przypadku roli wizyt w miejscach pamięci i muzeach utworzonych 

na terenach poobozowych badacze są zgodni, że szczególnie oddziałują one 
na sferę emocjonalną, zwłaszcza młodych ludzi. Oddziaływanie dotyczy nie 
tylko empatycznych reakcji odwiedzających wobec losów ofiar obozów, ale 
także samopoczucia i dobrostanu psychicznego odwiedzających. Niektóre 
z badań dostarczają danych, które dowodzą tezy, iż emocje wywołane tym 
doświadczeniem utrzymują się też po dłuższym czasie od momentu samej 

140 M. Kucia, Auschwitz w percepcji polskich uczniów, „Pro Memoria” 2001, nr 16, s. 17–26; 
Tenże, Auschwitz jako fakt społeczny. Historia, współczesność i świadomość społeczna KL 
Auschwitz w Polsce, Kraków 2005; M. Kucia, KL Auschwitz w percepcji polskich uczniów. 
Komunikat z badań, Kraków 2005 [maszynopis].

141 K. Stec, Symbolika i znaczenie…, s. 37–54; K. Stec, Rola wizyty…, s. 287–297.
142 K. Stec, Symbolika i znaczenie…, s. 37–54; A.M. Wierzbicka, Architektura miejsc pamię-

ci jako forma strukturyzująca doświadczenia zbiorowe na przykładzie obiektów świadectwa 
Holokaustu, Kraków 2011.
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wizyty143. Roma Sendyka w tym kontekście mówi o poddaniu się nagłemu 
doświadczeniu afektywnemu. Jak uzasadnia, mowa o doświadczeniu afek-
tywnym, nie zaś uczuciowym czy emocjonalnym, ponieważ jej zdaniem 
„zdarzenie rozgrywa się na terenie ciał osób odwiedzających, w obszarze 
prepersonalnym pozostającym poza świadomą kontrolą”144.

Emocjonalny wymiar wizyty nie jest zaskakujący, zważywszy zarów-
no na historię, jakiej świadectwem są miejsca pamięci i muzea utwo-
rzone na terenach byłych obozów, jak i pod względem faktograficz-
nym czy wizualnym (pozostałości obozowe, przedmioty pozostałe po 
deportowanych i więźniach). Nie ma też niczego zaskakującego w tym, 
że po wizycie wyróżnia się właśnie emocjonalność doświadczenia. 
Wizyta w miejscach pamięci i muzeach takich jak Auschwitz-Birke-
nau, Majdanek, Treblinka i podobne niewątpliwie wywołuje emocje, 
które zdają się utrzymywać jakiś czas po jej odbyciu i stają się wespół 
ze zdobytą wiedzą podstawą rozważań o znaczeniu pamięci o przeszło-
ści, przeszłych pokoleniach, o historii i jej wartości dla młodych ludzi. 
Obcowanie, choćby symboliczne, ze śmiercią, cierpieniem, szczególnie 
w ekstremalnych warunkach obozu koncentracyjnego i ośrodka zagła-
dy wzbudza emocje, takie jak lęk czy niepokój, ale pośrednio pobu-
dza też do refleksji145. O dużej emocjonalności doświadczenia wizyty 
w Miejscu Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau świadczą wyniki 
wspomnianego już badania zrealizowanego w 2011 roku pod kierow-
nictwem Jadwigi Berbeki146. Badanie dotyczyło wprawdzie odwiedza-
jących reprezentujących różne grupy wiekowe, ale wśród nich blisko 

143 M. Bilewicz, A.D. Wójcik, Visiting Auschwitz: Evidence of secondary traumatization among 
high school students, “American Journal of Orthopsychiatry” 2018, nr 88 (3), s. 328–334.

144 R. Sendyka, Miejsca, które straszą (afekty i nie-miejsca pamięci), „Teksty Drugie” 2014, 
nr 1, s. 84–102.

145 J. Adamska, Muzea – miejsca pamięci…, s. 8–13.
 Turystyka martyrologiczna w Polsce na przykładzie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birke-

nau, J. Berbeka (red. naukowa), Kraków 2012; S. Tanaś, Przestrzeń turystyczna cmentarzy. 
Wstęp do tanatoturystyki, Łódź 2009; Tenże, Tanatoturystyka. Od przestrzeni śmierci do 
przestrzeni turystycznej, Łódź 2013.

146 Turystyka martyrologiczna w Polsce na przykładzie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birke-
nau, J. Berbeka (red.), Kraków 2012.
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połowę stanowiły osoby poniżej 24. roku życia. Uczestnicy badania 
ankietowego zostali poproszeni po wizycie o wskazanie odczuć, jakie 
towarzyszyły im w trakcie zwiedzania byłego obozu. Wymieniali oni 
najczęściej trzy rodzaje uczuć, tj. smutek (64%), zadumę i refleksję 
(54%) oraz wzruszenie (37%)147. 

W badaniach Katarzyny Stec młodzi ludzie podkreślali, że duże 
znaczenie, w tym także emocjonalne, miała możliwość doświadczenia 
prawdziwej, namacalnej historii podczas odwiedzania danego miejsca 
pamięci. Miejsce to jest dla nich autentycznym obrazem historii, co 
pozwala „odczuć ogrom tragedii tamtych lat, pobudza wyobraźnię, ale 
i wrażliwość”, a przede wszystkim umożliwia „w pełni poznać i zrozumieć 
koszmar wojny”148. O znaczeniu autentyczności odwiedzanego miejsca 
pisała wcześniej Jolanta Adamska, według której to właśnie „autentycz-
ność miejsca, obiektów, przedmiotów powięźniarskich i ich ilości”149 zdaje 
się mieć największy wpływ na percepcję młodego człowieka.

W tym kontekście należy także wspomnieć o eksperymentalnych 
badaniach psychologicznych realizowanych przez Michała Bilewicza 
i Adriana Dominika Wójcika, których głównym celem była ocena skali 
wtórnej traumatyzacji wśród odwiedzających Miejsce Pamięci i Muzeum 
Auschwitz-Birkenau. Badanie wykazało, że zespół wtórnego stresu poura-
zowego zaobserwowano wśród 13,2% młodych odwiedzających, a anali-
za podłużna potwierdziła, że reakcje empatyczne na wizytę w Auschwitz 
(np. silne identyfikowanie się z losem ofiar) wiązały się z wyższym pozio-
mem wtórnego stresu pourazowego i utrzymywały się nawet jeden miesiąc 
po wizycie150. W związku z tym badacze uznali, że wizyty w miejscach 
związanych z traumatycznymi wydarzeniami z przeszłości powinny być 
poprzedzone bardziej intensywnymi przygotowaniami nie tylko mery-
torycznymi, ale i także psychologicznymi. 

147 Tamże, s. 156 i dalej.
148 K. Stec, Symbolika i znaczenie…, s. 51–52.
149 J. Adamska, Muzea – miejsca pamięci…, s. 10.
150 M. Bilewicz, A.D. Wójcik, Visiting Auschwitz: Evidence of secondary traumatization among 

high school students, “American Journal of Orthopsychiatry” 2018, nr 88 (3), s. 3 i nast.
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Wyzwania wobec badań edukacji o Auschwitz i Holokauście
Analizując wyniki dotychczasowych przedsięwzięć badawczych doty-

czących problematyki edukacji o Holokauście i Auschwitz, należy również 
przyjrzeć się warstwie koncepcyjnej i metodologicznej tych badań. Ten 
wymiar jest szczególnie istotny dla rozważań nad wyzwaniami owej 
edukacji. Omówione powyżej badania empiryczne nie zawsze zdają się 
dostarczać jednoznacznej interpretacyjnie odpowiedzi na pytanie: jak 
ta edukacja przekłada się na wzrost poziomu wiedzy czy zmianę postaw 
i wartości jej uczestników?

W warstwie metodologicznej dotychczasowe badania empiryczne 
oparte są zasadniczo na pozyskiwaniu danych przy wykorzystaniu tech-
nik ankietowych, bazujących na deklaracjach uczestników. Część badań 
posiada również ważny komponent jakościowy, pogłębiający interpre-
tacyjnie uzyskane wyniki ilościowe. Coraz bardziej popularne stają się 
również badania wykorzystujące metodologię badań ewaluacyjnych, 
mierzących stopień realizacji zakładanych celów i osiąganych efektów. 
Do pomiaru stopnia ewentualnego poszerzenia wiedzy, zmiany postaw 
i wartości wykorzystywana jest również metodyka badań podłużnych, 
tj. realizowanych na tej samej grupie badawczej na przestrzeni dłuższe-
go okresu czasu, lub badań panelowych, w których pomiar wykonywa-
ny jest wielokrotnie na tej samej grupie osób, przy użyciu tego samego 
narzędzia badawczego (np. ankiety).

Trudności pomiaru efektywności i skuteczności edukacji o Auschwitz 
i Holokauście pojawiają się już jednak na poziomie operacyjnym badań. 
O ile w warstwie koncepcyjnej definiowanie celów i efektów edukacji 
o Holokauście, stosując pewne uproszczenie, sprowadza się do wskaza-
nia dwóch zasadniczych jej komponentów – przekazywania rzetelnej 
wiedzy i kształtowania określonych wartości i postaw – o tyle w przy-
padku pomiaru tych komponentów nie ma zgodności, ale i pewności, 
w jaki sposób i gdzie wyznaczyć tzw. satysfakcjonujące minimum, jeśli 
chodzi o zakres czy trwałość oczekiwanej zmiany.

Po drugie, pojawia się również pytanie o sam przedmiot badania. Czy 
w przypadku badania skuteczności edukacji o Auschwitz i Holokauście 
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mówimy o tzw. jej wartości netto, czyli efekcie przypisanym tylko i wyłącz-
nie działaniom edukacyjnym, z odjęciem zmian, które są wynikiem 
oddziaływania innych czynników pozaedukacyjnych? A jeśli tak, to czy 
w ogóle możliwe jest uchwycenie takiej wartości? Jak dowodzą bowiem 
omówione powyżej badania, uczestnicy zorganizowanego procesu eduka-
cyjnego, w szkołach, miejscach pamięci i muzeach czy innych instytu-
cjach, są już na wstępie wyposażeni w pewien zbiór wyobrażeń o historii, 
kształtowany przez rodzinę, kulturę i uwarunkowany przez dominujący 
w danym kontekście dyskurs społeczno-polityczny czy medialny. Proble-
matyka Auschwitz i Holokaustu nie jest przecież poruszana w próżni. 
Ponadto w przypadku młodych odbiorców zorganizowanych działań 
edukacyjnych proces budowania wiedzy oraz kształtowania przekonań 
i postaw jest nie tylko procesem długotrwałym, ale także dynamicznym, 
zważywszy na oddziaływanie rozmaitych czynników oraz okres rozwo-
jowy odbiorców.

Mając na uwadze powyższe, dwa kierunki empirycznego eksploro-
wania problematyki edukacji o Auschwitz i Holokauście wydają nam się 
najbardziej zasadne i warte kontynuacji.

Po pierwsze, dla optymalizacji działań pedagogicznych szersze stoso-
wanie badań ewaluacyjnych projektowanych dla konkretnych programów 
edukacyjnych może być cennym źródłem rekomendacji dla skuteczności 
stosowanych metod pracy z uczniami. Może także dostarczać wskazó-
wek, w jaki sposób i w jakim zakresie przekazywać wiedzę o Auschwitz 
i Holokauście, aby uzyskać pożądane cele i efekty edukacyjne. Nurt 
badań ewaluacyjnych nadal nie jest wystarczająco stosowany, a w naszej 
opinii winien stanowić integralną część każdego działania edukacyjnego. 
Najoptymalniej przy tym byłoby dokonywać pomiaru w kilku momen-
tach czasowych, by uchwycić ewentualną zmianę zarówno w obszarze 
wiedzy o faktach, jak również postaw i przekonań.

Po drugie, w analizie szerszego procesu edukacyjnego szczególnie 
istotne wydaje się dalsze pogłębianie identyfikacji czynników, które różni-
cują skuteczność edukacji o Auschwitz i Holokauście. Ten nurt badań 
empirycznych pozwala bowiem na wyjaśnianie różnych kontekstów 
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społecznych i kulturowych, ale i czynników indywidualnych warunku-
jących działanie procesów edukacyjnych. Jednocześnie proces edukacyj-
ny w jego zorganizowanej formie, prowadzony w szkołach czy innych 
instytucjach edukacyjnych, jest jednym z komponentów składających 
się na nabywanie wiedzy z zakresu omawianej problematyki. W wymia-
rze metodologicznym postulowana pogłębiona identyfikacja czynni-
ków procesu edukacyjnego wymaga pomiaru rozłożonego w czasie, aby 
uchwycić ich zmienność. Zasadnym wydaje się także uzupełnienie dekla-
racji bezpośrednich uczestników procesu edukacyjnego o dane zebrane 
od innych osób zaangażowanych w ten proces: rodziny, edukatorów, 
nauczycieli czy nawet społeczności sąsiedzkiej. Ze względu na złożoność 
i zmienność w czasie ten nurt badań stanowi szczególne wyzwanie dla 
badaczy omawianej problematyki. 

Być może punktem wyjścia do identyfikacji wspomnianych czynni-
ków i odkrywania ich mechanizmów mogłyby być badania z wykorzy-
staniem metodologii studium przypadku wraz z zastosowaniem analizy, 
przy założeniu pomiaru rozłożonego w czasie, zgodnie z zasadami badań 
podłużnych, ale ograniczonego do pewnej próbki badawczej. Studium 
przypadku, jako strategia badawcza, koncentruje się na zrozumieniu 
dynamiki pojedynczego układu przypadków, w specyficznym kontek-
ście sytuacyjnym. Niemniej jednak wielokrotne studia przypadków dają 
możliwość formułowania pewnych generalizacji, przy jednoczesnym 
zachowaniu specyfiki pojedynczych układów. Równocześnie ta strategia 
badawcza daje możliwość wykorzystywania różnych metod badawczych, 
zarówno jakościowych, jak i ilościowych. Pozwala też na bardziej inter-
dyscyplinarne ujęcie problematyki. 

W przypadku badań dotyczących edukacji o Auschwitz i Holo-
kauście realizowanej w różnych kontekstach strategia studium przy-
padku może posłużyć do zbudowania pewnego modelu oddziaływania 
edukacyjnego na wiedzę i wyobrażenia oraz postawy i wartości młodych 
ludzi, wraz z wyróżnieniem potencjalnych czynników różnicujących 
to oddziaływanie. Taki model, na dalszym etapie analizy, mógłby być 
testowany i modyfikowany w szerszych układach badawczych. Takie 
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podejście badawcze zdaje się łączyć w sobie zróżnicowanie kontekstowe 
działań edukacyjnych, przy jednoczesnej próbie uchwycenia bardziej 
ogólnych, może nawet uniwersalnych mechanizmów zachodzących 
podczas tych działań.

Podsumowanie
Celem analizy przeprowadzonej w niniejszym artykule było wskazanie 
głównych kierunków przeprowadzonych badań empirycznych doty-
czących edukacji o Auschwitz i Holokauście, podsumowanie wyni-
ków badań w kontekście rozważań nad efektywnością tej edukacji oraz 
wskazanie na potencjalne dalsze kierunki rozwoju badań empirycznych 
w tym obszarze.

Analiza wykazała m.in., że problematyka skutecznej edukacji 
o Auschwitz i Holokauście coraz częściej dyskutowana jest nie tylko 
jako sfera działań praktycznych i przedmiot refleksji pedagogiki, ale także 
jako przedmiot badań empirycznych, głównie w obszarze nauk społecz-
nych. Mimo że analizowane badania nie zawsze dostarczają jednoznacz-
nych i spójnych wniosków co do efektywności nauczania o Auschwitz 
i Holokauście, to z całą pewnością stanowią ważne źródło informacji, 
szczególnie o tych nieplanowanych i niezakładanych jako pożądane cele 
działań edukacyjnych. A jednak badania empiryczne nadal nie stanowią 
integralnej części procesu oceny skuteczności tych działań.

Stąd też wśród potencjalnych dalszych kierunków rozwoju badań 
empirycznych w tym obszarze dostrzegamy potrzebę większego ich 
osadzenia w praktyce pedagogicznej, jako narzędzia pomiaru skutecz-
ności edukacji o Auschwitz i Holokauście. Jednocześnie zauważamy 
użyteczność szerszej eksploracji tej problematyki w kontekście identy-
fikacji czynników indywidualnych, społecznych i kulturowych, które 
mogą wpływać na jej skuteczność, także w dłuższej aniżeli samo działa-
nie edukacyjne perspektywie czasu.
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Wstęp
W 2015 roku, podczas uroczystości 70. rocznicy wyzwolenia byłego 
obozu KL Auschwitz, Roman Kent powiedział, że jest naszym wspólnym 
obowiązkiem […], aby dzisiejszym i przyszłym pokoleniom wpoić wiedzę 
o tym, co dzieje się, kiedy rozwijać się mogą silne uprzedzenia i nienawiść. 
Musimy w domach i w szkołach uczyć nasze dzieci tolerancji i zrozumienia.

Były więzień obozów Auschwitz i Gross-Rosen zastrzegł, że toleran-
cja nie może być zakładana. Trzeba jej się nauczyć. I musimy jasno powie-
dzieć: nienawiść nigdy nie jest słuszna, a miłość nigdy nie jest zła. Dodał, 
że wszyscy powinni być w to zaangażowani: gdybym miał taką władzę, 
dodałbym do uniwersalnie akceptowanych Dziesięciu Przykazań przykazanie 
jedenaste: „Nigdy, przenigdy nie powinieneś być biernym obserwatorem”151.

To niezwykle ważne przesłanie, wynikające z osobistego doświad-
czenia, ale i wieloletniej refleksji byłego więźnia skupionego na kształ-
towaniu powojennych pokoleń, dobrze wskazuje kierunek dla edukacji 
prowadzonej w oparciu o Auschwitz i inne miejsca pamięci. Jej osta-
tecznym celem winno być nie tylko dostarczenie rzetelnych informacji, 
ale i pobudzanie ludzi do refleksji i wyzwalanie w nich aktywności prze-
ciwko złu. Owa realna aktywność jest niezwykle ważna, aby skutecznie 
zmieniać rzeczywistość. 

151 http://auschwitz.org/muzeum/aktualnosci/nie-badz-biernym-obserwatorem-70-
rocznica-wyzwolenia-auschwitz-,1695.html [dostęp: 10.08.2018].

ALICJA BARTUŚ
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http://auschwitz.org/muzeum/aktualnosci/nie-badz-biernym-obserwatorem-70-rocznica-wyzwolenia-auschwitz-,1695.html
http://auschwitz.org/muzeum/aktualnosci/nie-badz-biernym-obserwatorem-70-rocznica-wyzwolenia-auschwitz-,1695.html
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Dziś, w erze Internetu, obserwujemy dominację bierności, doraź-
nej aktywności lub co najwyżej slaktywizmu152, czyli biernego aktywi-
zmu społeczno-politycznego. Kiedy pragniemy opowiedzieć się za jakaś 
ideą, poprzeć ważką (naszym zdaniem) sprawę – ograniczamy się coraz 
częściej do kliknięcia „lubię to” w popularnym serwisie. Oczywiście ma 
to pewne znaczenie w budowaniu nastrojów i ogólnej atmosfery wokół 
danej sprawy, ale nie jest w stanie zastąpić realnej aktywności w realnym 
życiu, bo tylko ta ma moc zmieniania świata na lepsze. 

Z doświadczeń wielu lat pracy z młodymi ludźmi wynika, że naucza-
nie o Auschwitz jako o fragmencie historii, wydarzeniu z przeszłości, 
do którego ludzkość może się cofnąć jedynie pamięcią, i które już nigdy 
się nie powtórzy, ma mocno ograniczony sens. Równie wątpliwe jest 
nauczanie o samych tylko faktach, bez umieszczenia ich w kontekście 
nie tyle historycznym, ile cywilizacyjnym, ogólnoludzkim, humanistycz-
nym. Opowieść o Auschwitz, jako zjawisku wyjątkowym, ale jednocze-
śnie uniwersalnym – to punkt wyjścia do głębszej refleksji na temat czło-
wieka. Nie w przeszłości, ale – tu i teraz. 

Powtórzmy ważne słowa Romana Kenta: dzisiejszym i przyszłym 
pokoleniom wpoić wiedzę o tym, co dzieje się, kiedy rozwijać się mogą silne 
uprzedzenia i nienawiść.

W tym ujęciu jako kluczowe jawi się poznanie istoty oraz mechanizmu 
powstawania, dojrzewania i wreszcie – czynienia zła. Dopiero na takim 
podglebiu można zasiać i ukorzeniać ziarna wrażliwości na krzywdę 
i sprzeciwu wobec zła. Wymaga to dobrej znajomości i rozumienia faktów 
historycznych. Tu istotna uwaga: kiedy zaczynamy rozmawiać o „naro-
dzinach zła”, jego genezie, okazuje się, że nierzadko rozumiemy inaczej 
pojęcia, których używamy, których używa się w przestrzeni publicznej 
i których używają młodzi. Przykładowo: nacjonalizm a patriotyzm; albo 
ksenofobia a uzasadniony strach przed „obcymi”. Należy brać pod uwagę 

152 Aktywizm społeczny lub polityczny polegający na wykonywaniu wyłącznie prostych za-
dań niewymagających zaangażowania, np. pisanie postów w Internecie lub podpisywanie 
internetowych petycji. Za: Słownik Języka Polskiego, https://sjp.pl/slaktywizm [dostęp: 
10.09.2018]. 

https://sjp.pl/slaktywizm
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również i ten aspekt w działaniach edukacyjnych: na wstępie musimy 
jasno i precyzyjnie zdefiniować język, którym się posługujemy. 

W Polsce i Europie rosną w siłę środowiska radykalne, hasła nacjo-
nalistyczne i populistyczne zyskują popularność, a rozumienie elemen-
tarnych wartości bywa wypaczane. Stąd ważne jest nieustanne przypo-
minanie o prawach człowieka, które je wyznaczają.

Wielokrotnie powtarzamy, że do zadań edukatorów należy budowa-
nie społeczeństwa świadomego zagrożeń i odporniejszego na zbrodnicze 
ideologie. Nie można tego jednak dokonać w oparciu o podawanie tylko 
suchych faktów: dat czy liczb. Szukanie metod z jednej strony zachęca-
jących młodzież do pogłębiania wiedzy o świecie, z drugiej – do aktyw-
ności w obronie zasad liberalnego państwa demokratycznego i działanie 
na rzecz osób krzywdzonych, wydaje się dziś pierwszoplanowe. Jestem 
przekonana, że ten proces wydatnie wspomóc może wizyta w Miejscu 
Pamięci Auschwitz, ale musi ona objąć szersze działania niż samo tylko 
zwiedzanie byłego obozu – nawet z najlepszym, świetnie przekazującym 
wiedzę i budzącym empatię przewodnikiem153.

Artykuł niniejszy jest próbą refleksji nad skutecznością edukacji 
prowadzonej w oparciu o historię Auschwitz, z uwzględnieniem wnio-
sków z projektu „Małopolska Pamięta”, realizowanego z uczniami szkół 
średnich od 2016 roku154. 

(Przy)być do miejsca pamięci
W Auschwitz różne pamięci (żydowska, romska, polska, rosyjska, niemiecka, 
ale także Świadków Jehowy czy homoseksualistów), tworzą ogólnoludzką 
pamięć o Miejscu. Auschwitz jest i na zawsze pozostanie również symbo-
lem Holokaustu, bezprecedensowej zbrodni popełnionej na Żydach przez 
niemieckich nazistów. Jednocześnie mamy w ostatnich latach do czynienia 

153 Zob. też: Pedagogika pamięci. O teorii i praktyce edukacji w muzeach martyrologicznych, 
T. Kranz (red.), Lublin 2018.

154 Wyniki z badań zostały szczegółowo omówione w artykule: A. Bartuś, Edukacja w miejscu 
pamięci. Auschwitz w świetle ankiet przeprowadzonych wśród małopolskich uczniów w 2016 
roku, [w:] Dzieci wojny, A. Bartuś (red.) Oświęcim 2016.
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ze wzmacnianiem znaczenia miejsca pamięci jako ogólnoświatowego symbolu 
ludobójstwa155, którego ofiarą padli całkowicie niewinni ludzie. Utrwalenie 
uniwersalnej symboliki Auschwitz powoduje, że stał się on punktem odnie-
sienia dla wielu innych zbrodni w świecie oraz elementem debat dotyczących 
kondycji moralnej ludzkości. Przyrównuje się do Auschwitz miejsca i sytuacje 
w rejonach, w których funkcjonowały bądź funkcjonują zbrodnicze systemy, 
gdzie deptane są prawa człowieka. Słyszymy o „Auschwitz Dalekiego Wscho-
du” (w nawiązaniu do działań tajnej jednostki 731 w Mandżurii), „azjatyc-
kim Auschwitz” (gdy mowa o zbrodniach Czerwonych Khmerów i więzie-
niu S-21) czy „afrykańskim Auschwitz” (na określenie krwawych rządów 
Francisco Macíasa Nguemy w Gwinei Równikowej, sytuacji w Darfurze 
czy ludobójstwa Herrero i Nama)156. Do tej uniwersalnej/wieloaspektowej 
symboliki Auschwitz nawiązują też odwiedzający to miejsce. Co roku już 
ponad dwa miliony ludzi z całego świata przyjeżdża do muzeum i często 
szuka tu też odniesień do „swoich historii”. 

Główne przyczyny przyjazdów do miejsca pamięci odda-
je krąg motywacji (schemat 1). Centralne miejsce zajmuje w nim 
(PRZY)BYCIE do Auschwitz – fizyczna obecność tam, gdzie cierpie-
nie i śmierć były codziennością. W Auschwitz pojęcia te przestają być 
abstrakcyjne. Nie tylko Holokaust, ale wszystkie dokonywane zbrodnie 

155 Odwołują się do niego zarówno naukowcy, jak i publicyści opisujący zbrodnie XX 
i XXI w., takie jak te w Kambodży, Bośni czy Rwandzie. Np. D. Pua, Unit 731: The 
Forgotten Asian Auschwitz by 1936–1945, http://ahrp.org/1936-1945-unit-731-the-
asian-auschwitz/ [dostęp: 10.05.2018]; Shirō Ishii, Unit 731, Asian Auschwitz, https://
didoisux.wordpress.com/tag/asian-auschwitz/ [dostęp: 10.05.2018]; E. Reeves, African 
Auschwitz: The Concentration Camps of Darfur, http://sudanreeves.org/2004/12/15/af-
rican-auschwitz-the-concentration-camps-of-darfur-the-un-and-the-international-com-
munity-are-acquiescing-in-genocide-may-12-2004/ [dostęp: 10.05.2018]; J. Liberty, 
Africa’s Auschwitz: Death Island, The Concentration Camp The West Erased From History, 
https://thefreethoughtproject.com/death-island-concentration-camp-history/ [dostęp: 
10.05.2018]; Macias Nguema – Pol Pot Afryki, http://afryka.org/afryka/macias-nguema--
-pol-pot-afryki,news/ [dostęp: 10.05.2018].

156 Szerzej: A. Bartuś, Wizyta w Auschwitz – element budowy pamięci zbiorowej o wydarzeniach 
z przeszłości czy punkt wyjścia do edukacji o współczesności? Zarys problemu, [w:] Historia 
– Pamięć – Tożsamość w edukacji humanistycznej, T.III; Pamięć człowieka, pamięć miejsca, 
miejsca pamięci. Studia Historyczno-Antropologiczne, B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, 
A. Słaby (red.), Kraków 2015, s. 163–177.

http://ahrp.org/1936-1945-unit-731-the-asian-auschwitz/
http://ahrp.org/1936-1945-unit-731-the-asian-auschwitz/
https://didoisux.wordpress.com/tag/asian-auschwitz/
https://didoisux.wordpress.com/tag/asian-auschwitz/
http://sudanreeves.org/2004/12/15/african-auschwitz-the-concentration-camps-of-darfur-the-un-and-the-international-community-are-acquiescing-in-genocide-may-12-2004/
http://sudanreeves.org/2004/12/15/african-auschwitz-the-concentration-camps-of-darfur-the-un-and-the-international-community-are-acquiescing-in-genocide-may-12-2004/
http://sudanreeves.org/2004/12/15/african-auschwitz-the-concentration-camps-of-darfur-the-un-and-the-international-community-are-acquiescing-in-genocide-may-12-2004/
https://thefreethoughtproject.com/death-island-concentration-camp-history/
http://afryka.org/afryka/macias-nguema---pol-pot-afryki,news/
http://afryka.org/afryka/macias-nguema---pol-pot-afryki,news/
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nabierają tu szczególnego, realnego wymiaru. Związane jest to z autenty-
zmem miejsca, w którym jesteśmy. Ten wręcz namacalny kontakt z histo-
rią, dzięki któremu „dotykamy losów ofiar”, nadaje również wyjątkowy 
kontekst prowadzonej edukacji. Jej istotę dobrze oddają wypowiedzi 
uczniów, biorących udział w 2017 roku w projekcie „Małopolska Pamięta”:

Natalia (lat 17): O Auschwitz słyszałam bardzo wiele, jednak po przy-
jeździe do tego miejsca wszystko tak jakby rozumiem inaczej. 

Piotr (17 lat): Co innego czytać o tym, a co innego zobaczyć na własne 
oczy. Na zawsze zapamiętam, że wszystko zaczyna się od słów – Holokaust 
Żydów, ludobójstwo Tutsi, a także historia tych wszystkich ludzi, którzy byli 
w Auschwitz i innych obozach.

Paulina (17 lat): Przed przyjazdem do Auschwitz wiele słyszałam o tym 
miejscu, jednak dopiero gdy zobaczyłam je na własne oczy, dotarło do mnie, 
co się tu działo157. 

Schemat 1. Krąg motywacji

Źródło: opracowanie własne

157 Ankiety z wypowiedziami w posiadaniu autorki. Wypowiedzi publikowane były na stro-
nie Oświęcimskiego Instytutu Praw Człowieka na Facebooku, https://pl-pl.facebook.
com/OswiecimskiInstytutPrawCzlowieka/ [dostęp: 10.06.2018]. 

https://pl-pl.facebook.com/OswiecimskiInstytutPrawCzlowieka/
https://pl-pl.facebook.com/OswiecimskiInstytutPrawCzlowieka/
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Główne przyczyny przyjazdów ludzi do miejsca pamięci Auschwitz to: 
− danie świadectwa prawdzie (odnosi się to do byłych więźniów 

i naocznych świadków historii, którzy swoją obecnością zaświad-
czają o dokonanych tu zbrodniach);

− uczczenie pamięci ofiar (odwiedzający oddają hołd ofiarom: skła-
dają wieńce, zapalają znicze, odmawiają modlitwy, biorą udział 
w uroczystościach); 

− zobaczenie miejsca Zagłady (dla niektórych jest to kolejna, bardzo 
znana „atrakcja turystyczna”, którą należy zobaczyć; związek emocjo-
nalny z historią tego miejsca jest nikły); 

− danie wyrazu polityce (odnosi się do grup, dla których wizyta 
jest elementem demonstracji politycznej, np. artystyczne happe-
ningi, przyjazd rosyjskiej grupy Nocne Wilki, czy pobyty grup 
młodzieży w ramach programów wspieranych przez Izrael czy 
Wielką Brytanię, co jest zgodne z polityką realizowaną przez te 
państwa);

− zdobycie wiedzy (uczniowie, ale i dorośli, będąc w tym miejscu, chcą 
poznać historię Auschwitz – historię symbolu Holokaustu, szukają 
tu też swoich własnych, narodowych odniesień); 

– inne przyczyny (bliżej nieokreślone, zazwyczaj motywy nieujaw-
niane, np. fascynacja zbrodnią dokonaną przez Niemców). 

Dać wiedzę i impuls do działania 
W szeroko rozumianej edukacji prowadzonej w oparciu o miejsce pamię-
ci najważniejsze są cele, którym służyć ma zdobycie wiedzy, oraz hierar-
chizacja owych celów. Łączy się to ściśle z odpowiedzią na dwa pytania: 
„Po co uczymy o Holokauście i innych zbrodniach?”, „Czy w miejscach 
takich jak Auschwitz uczyć tylko o funkcjonowaniu obozu, czy czynić 
również odniesienia do współczesnego świata?”. Moim zdaniem traf-
niejsze jest nieograniczanie się tylko do przekazywania historii miejsca. 
Nie jest to jednak łatwe, szczególnie w dobie ostrych sporów politycz-
nych o kształt pamięci historycznej, a czasem i o stosunek do rozumie-
nia wartości fundamentalnych dla praw człowieka. 
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Edukator powinien aktywizować ludzi do działań, ale musi też zważać 
na to, aby nie manipulować faktami, nie głosić półprawd, czy wręcz nie 
kłamać (cel nie uświęca środków, nie usprawiedliwia niegodnych działań). 

Standardowe zwiedzanie Muzeum Auschwitz-Birkenau trwa 3,5 godzi-
ny. Wiedza, jaką można w tym czasie zdobyć, nie będzie obszerna. Grupa 
powinna być do takiej wizyty wcześniej przygotowana przez nauczyciela 
oraz – co równie istotne – pobyt należałoby zakończyć dyskusją o tym, 
czego uczniowie tu doświadczyli, aby przyjazd nie pozostał tylko formą 
oddziaływania na ich emocje, przeważnie zresztą efemerycznego. 

Z prowadzonych wśród młodzieży badań widać wyraźnie współczucie 
dla ofiar. Jednak już odpowiedź na proste, zdawałoby się, pytanie: „Skąd 
owe ofiary się wzięły, dlaczego je skrzywdzono?” – stanowi dla uczniów 
spory problem. Najmłodsze pokolenia, pozbawione rodzinnej narracji 
historycznej, tak typowej (bo naturalnej) dla generacji powojennych, 
mają coraz więcej trudności z umiejscawianiem wydarzeń w kontek-
ście cywilizacyjnym i historycznym, z wyjaśnianiem przyczyn i skut-
ków zbrodni. Coraz więcej kłopotów sprawia młodym odszyfrowanie 
prostych relacji świadków, jako że doświadczenia ich samych, ale też ich 
rodziców oraz dziadków, są coraz odleglejsze od doświadczeń opisanych 
w opowieściach z kacetu158. 

W konsekwencji pozyskana wiedza o tragicznych wydarzeniach 
II wojny światowej i towarzyszące jej emocje nie przekładają się 
na opinie i wnioski dotyczące aktualnych tragedii, zbrodni, konflik-
tów ani na empatię wobec ofiar wojen we współczesnym świecie. Są 
to dla młodych całkiem inne ofiary159. Mimo potęgi mass mediów np. 
krwawa i wyniszczająca wojna w Syrii pozostaje dla uczniów równie 
abstrakcyjna, jak opowieści z odległej historii, zaś w warstwie emocjo-
nalnej – ofiary tej wojny budzą o wiele chłodniejsze, by nie rzec – 
zimne – uczucia. Pojawiające się podczas zwiedzania zainteresowanie 
losami więźniów Auschwitz nie skłania do tego, by zająć się ludźmi 

158 Uwaga ta dotyczy zarówno młodzieży polskiej, jak i zagranicznej.
159 Takie określenie pojawiało się w badaniach prowadzonych wśród uczniów biorących 

udział w projekcie pt. „Małopolska Pamięta”.
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mordowanymi i prześladowanymi całkiem niedaleko, a dzięki mediom 
– na oczach całego świata.

W przypadku wizyty w Auschwitz kluczowe wydaje się zakorze-
nienie emocji (sprzeciwu wobec zła, przemocy, nietolerancji, empa-
tii wobec ofiar) oraz ich uniwersalizacja (uświadomienie, że podobne 
zło dzieje się „tu i teraz”; że mówiąc „Auschwitz”, nie mamy na myśli 
zamierzchłej historii). By osiągnąć taki efekt, trzeba młodemu czło-
wiekowi przedstawić przyczyny powstania obozu, sposób jego funk-
cjonowania, metody działań sprawców i sytuację więźniów – w taki 
sposób, by uświadomił sobie i zarazem poczuł, iż opowieść ta nie doty-
czy „jakichś innych”, abstrakcyjnych ludzi – lecz jego samego, jego 
bliskich, krewnych, kolegów.

Klaudia (17 lat): Słuchałam i patrzyłam. Myślałam: w każdym miej-
scu, gdzie stawiam stopy, cierpieli i umierali ludzie. […] Przerażało mnie, 
że w jednym miejscu mogło stać się tyle złego. Nie wiem, jakim cudem więź-
niowie potrafili znieść taki terror.

Justyna (17 lat): Przed wizytą w Auschwitz słowa nauczycieli nie 
trafiały do mojej świadomości. Mogę nawet powiedzieć, że nie wierzyłam we 
wszystko, co mi opowiadano. Dopiero to, co zobaczyłam w muzeum, uzmy-
słowiło mi, że te zbrodnie naprawdę się wydarzyły. Nie potrafię wyobrazić 
sobie, jaki ból musieli czuć ojcowie, którzy widzieli, jak ich dzieci umie-
rają... Jaka ogromna rozpacz musiała być w sercach matek, których dzieci 
zabierali hitlerowcy.

Grzegorz (17 lat): Każdy, kto usłyszy słowo: Auschwitz, powinien mieć 
ciarki na plecach, a w głowie myśl: dlaczego? Wizyta tutaj powinna włączyć 
nam myślenie, „otworzyć” głowy160.

W jaki sposób taki przyjazd człowieka zmieni i jaka to będzie zmiana 
oraz jak długo to szczególne doświadczenie miejsca potrwa? To bardzo 
trudne pytanie161.

160 Ankiety z wypowiedziami uczniów w zbiorach autorki. 
161 Zob. też: Auschwitz i Holokaust. Edukacja w szkole i miejscu pamięci, P. Trojański (red.), 

Oświęcim 2014; Turystyka w edukacji historycznej i obywatelskiej, M. Ausz, J. Bugajska-
-Więcławska, A. Stępnik, D. Szewczuk (red.), Lublin 2017.
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Niewątpliwie celem wizyty powinno być:
– zainteresowanie mechanizmami zbrodni, których finałem był 

Auschwitz;
– uwrażliwienie na zło, aby podejmować działania zapobiegawcze 

i akcje sprzeciwu. 

Oba te cele należy oprzeć na fundamencie różnych pamięci i post-
pamięci, z którymi stykamy się w Auschwitz. 

Schemat 2. Efekty przyjazdu do miejsca pamięci

Źródło: opracowanie własne

Edukacja nie może ograniczać się do nauczania o faktach z coraz 
bardziej odległej historii. Historia dzieje się tu i teraz. Edukację należy 
pojmować znacznie szerzej. Człowiek opuszczający Muzeum Auschwitz 
musi z jednej strony mieć świadomość wyjątkowości tej zbrodni i nieść 
w sobie głęboko ludzki sprzeciw wobec jej sprawców oraz współczucie 
wobec wszystkich bez wyjątku ofiar, ale i zdawać sobie sprawę z niebez-
pieczeństwa nowych ludobójstw, dostrzegać źródła zagrożeń – i odpo-
wiednio na nie reagować.
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Wiktoria (16 lat): Nie płakałam w Auschwitz, nie dlatego, że mną to 
nie wstrząsnęło. Bardzo mnie to przeraziło. Przeraziła mnie nie tyle prze-
szłość, co teraźniejszość. Dzisiaj, gdy ostatni więźniowie odchodzą, młodzież 
krzyczy o nienawiści do Żydów. Żydzi znów stali się „zarazą”. 

Katarzyna (16 lat): Zobaczyłam, jak łatwo można mną manipulować. 
Muszę spróbować bardziej samodzielnie myśleć”.

Piotr (17 lat): Zdałem sobie sprawę, jak łatwo można grać na ludzkich 
emocjach i w efekcie wzbudzić w ludziach strach oraz obojętność na rzeczy 
straszne162.

Komparatystyka Auschwitz 
Historia i symbolika Auschwitz są znakomitymi punktami wyjścia 
do konfrontowania się z historią świata w XX i XXI wieku163. Skupianie 
się wyłącznie na Auschwitz, bez porównań, bez zrozumienia procesów 
globalnych, czyni naszą pamięć niepełną i zubaża nauczanie. W ten sposób 
na historię patrzymy bardzo wąsko i przestajemy rozumieć mechanizmy 
zbrodni, które wszędzie okazują się podobne. 

Podejście komparatystyczne do nauczania o Auschwitz, a co za tym 
związane – Holokaustu i innych zbrodni ludobójstwa, napotyka różne 
bariery, z których trzy wydają się być szczególnie istotne: 

a) wykorzystywanie pojęcia ludobójstwa w bieżącej polityce (okre-
ślanie pojęciem ludobójstwa danej zbrodni „podnosi” jej rangę; 
czyni ją – zdaniem wielu – ważniejszą. Wiąże się z tym też często 
„licytacja ofiar”, czyli powtarzane przy tej okazji zdanie: myśmy 
bardziej cierpieli); 

b) ludobójstwo dotyka wszystkich aspektów życia społecznego, 
zatem nie można go badać tylko z punktu widzenia historii, poli-
tologii czy prawa; konieczne jest podejście interdyscyplinarne;

162 Ankiety z wypowiedziami uczniów w zbiorach autorki. 
163 Przy tej okazji musimy jednak uważać, aby nie zagubić sedna sprawy lub nie pomieszać 

wiedzy o zdarzeniach i mechanizmach wyjątkowych, charakterystycznych wyłącznie dla 
Holokaustu, z ogólnymi cechami zbrodni jako takiej. Zbyt łatwe porównania zbliżają 
nas do niebezpiecznej tezy o „tysiącu ludzkich holokaustach”, która siłą rzeczy sprzyja 
umniejszaniu znaczenia Holokaustu i jego relatywizowaniu.
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c) zbrodnie ludobójstwa zdarzały się na różnych obszarach 
i w różnych okresach historycznych, odnajdywanie podobieństw 
łączących masowe rzezie, ale i pokazywanie różnic, nie jest łatwe 
i wymaga wiedzy z różnych obszarów. Badacz łatwo może nara-
zić się na zarzut słabej znajomości jednego z porównywanych 
obszarów164.

Jednak porównywanie Auschwitz z morderstwami dokonywanymi 
w innych miejscach daje nam spojrzenie globalne i ułatwia zrozumie-
nie procesów prowadzących do powstawania zbrodni, które są bardzo 
podobne. 

Tu zastrzeżenie: trzeba uważać, by wiedza o ich przyczynach, mecha-
nizmach i skutkach nie służyła kreacji swoistej hierarchii ludobójstw – 
a jest to proceder nieobcy politykom czy publicystom – lecz lepszemu 
rozpoznawaniu niepokojących symptomów, a także funkcjonujących 
w przestrzeni publicznej treści, które mogą prowadzić do uruchomie-
nia spirali zbrodni. Komparatystom winna przyświecać biblijna zasa-
da przypominająca o niebezpieczeństwie naturalnego ludzkiego odru-
chu: dostrzegania drzazgi w oku swego brata, a niedostrzeganiu belki we 
własnym. Do takich skutków prowadzą często motywacje historyczne 
(polityka historyczna), ideologiczne (lewica/prawica), kulturowe czy reli-
gijne. Musimy być tego świadomi i w razie czego korygować swe narra-
cje na dany temat. 

Wszystko to prowadzi do kilku generalnych wniosków, stanowią-
cych swoiste wyzwania dla organizatorów wizyt w Miejscu Pamięci 
Auschwitz.

Po pierwsze: wizyta nie może się sprowadzać do samego zwiedze-
nia muzeum. By miała walor edukacyjny, musi być wsparta wcześniej-
szym przygotowaniem i późniejszym „przepracowaniem”. Potrzebne 
jest również intensywne oddziaływanie edukacyjne w samym miejscu 

164 Zob. też: L. M. Nijakowski, Normalność ludobójstwa, http://www.naukaonline.pl/nasze-
-teksty/nauki-humanistyczne/item/620-normalnosc-ludobojstwa [dostęp: 20.08.2018].

http://www.naukaonline.pl/nasze-teksty/nauki-humanistyczne/item/620-normalnosc-ludobojstwa
http://www.naukaonline.pl/nasze-teksty/nauki-humanistyczne/item/620-normalnosc-ludobojstwa
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pamięci. Rosnąca waga edukacji w tym zakresie sugeruje rozszerzenie 
„lekcji Auschwitz” – wstępne przepracowanie wizyty winno się odbyć 
tuż po niej, na miejscu; pozwoliłoby to uporządkować i ugruntować nie 
tylko otrzymaną wiedzę, ale i świeżo pobudzone emocje (nim u wielu 
wygasną – a dzieje się to, niestety, szybko).

Po drugie: absolutnie kluczowego znaczenia zaczyna nabierać 
wiedza, z jaką uczniowie opuszczają miejsce pamięci. Przez wiele lat 
była ona niezwykle zróżnicowana, a zależała w przeważającej mierze 
od tego, z jaką świadmością historyczną przyjeżdżał do muzeum dany 
człowiek i przez jakie „filtry pamięci i tożsamości” postrzegał i chło-
nął to miejsce. Przez ostatnich 25 lat udało się wypracować w miarę 
uniwersalny przekaz o Auschwitz, a dzięki wysiłkom i pracy u podstaw 
licznych instytucji Oświęcim przeistoczył się z miejsca walki o pamięć 
w miejsce współtworzenia uniwersalnej pamięci. Ten olbrzymi poten-
cjał winien być znacznie lepiej wykorzystany.

Po trzecie: coraz więcej osób skłania się ku tezie, że edukacja 
o Auschwitz musi być realizowana w szerszym kontekście: badania przy-
czyn i mechanizmów, które doprowadziły do tej konkretnej zbrodni ludo-
bójstwa, ale też przyczyn i mechanizmów, które doprowadziły do innych 
ludobójstw i które mogą uruchomić i napędzać nowe zbrodnie. W tym 
sensie lekcja o Auschwitz jawi się jako fundamentalny element edukacji 
o godności ludzkiej i chroniących ją prawach człowieka.

Po czwarte: sens działań edukacyjnych prowadzonych na bazie 
pamięci Auschwitz zawiera się nie tylko w poznaniu historii tego miejsca, 
ale i w mówieniu głośno, gdzie i dlaczego dzieje się zło, mobilizowaniu 
ludzi, by nakłaniali rządy do reakcji, by udzielili wsparcia ofiarom. Bez 
wątpienia w edukacji o Auschwitz, Holokauście i innych zbrodniach nie 
chodzi wyłącznie o samą wiedzę. Wiedza to tylko fundament w procesie 
kształtowania pożądanych postaw165.

Reasumując: wizyty młodzieży w byłym obozie Auschwitz nie 
powinny się ograniczać tylko do samego zwiedzenia miejsca pamięci. 

165 A. Bartuś, Wizyta w Auschwitz…, s. 176–177.
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Edukacja musi być tu realizowana w szerszym kontekście: przyczyn 
i mechanizmów, które doprowadziły do tej konkretnej zbrodni ludobój-
stwa, ale też przyczyn i mechanizmów, które doprowadziły do innych 
ludobójstw i które mogą uruchomić i napędzać nowe.

Lekcja w/o Auschwitz powinna być kluczowym elementem interdy-
scyplinarnej (historia, WOS, geografia, język polski, języki obce) edukacji 
o godności ludzkiej i chroniących ją prawach człowieka, zaś towarzyszące 
jej emocje winny służyć uwrażliwianiu, budzeniu sumień i motywowa-
niu do społecznej aktywności.

***

Studium przypadku: przykład dobrych praktyk łączenia eduka-
cji o przeszłości z edukacją dla przyszłości – projekt „Małopolska 
Pamięta” 

Projekt „Małopolska Pamięta” realizowany jest od 2016 roku. 
Są to dwudniowe wizyty uczniów w Miejscu Pamięci Auschwitz 
i mieście Oświęcim. Tematem przewodnim projektu są kwestie 
związane z propagandą i mową nienawiści w ujęciu historycznym  
i współczesnym. To bowiem słowa potrafią uruchomić mechanizm, 
który w miarę upływu czasu – i kolejnych zdarzeń – coraz trudniej 
zatrzymać i który prowadzić może do zbrodni. W tym kontekście 
istotne było też odwołanie się do roli Internetu, który stał się dla 
nastolatków polem bardzo wielu aktywności. Nie zawsze uczniowie 
zdają sobie sprawę z siły tego potężnego medium XXI wieku, które-
go sami stali się częścią. 

Główną metodą pracy z uczniami były prezentacje multime-
dialne i warsztaty. Omówione zostały mechanizmy propagandy 
stosowane w okresie Trzeciej Rzeszy, w czasie ludobójstwa w Rwan-
dzie oraz we współczesnym świecie. Młodzież zwiedziła też Miej-
sce Pamięci Auschwitz-Birkenau oraz Centrum Żydowskie i syna-
gogę. W projekcie w latach 2016–2018 wzięły udział 42 grupy 
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ze szkół średnich166 z 19 małopolskich miast i miasteczek, w sumie 
1010 uczniów.

Celami dodatkowymi projektu były: wypracowanie modelu podróży 
studyjnej oraz przeprowadzenie badań nad postrzeganiem przez nasto-
latków Auschwitz dziś. 

Centralnym punktem pierwszego dnia pobytu grup w Oświęcimiu 
uczyniono wizytę w byłym obozie. Do standardowego oprowadzania po 
muzeum został dodany jeden element, tj. wejście do baraku dziecięcego 
na terenie byłego KL Birkenau. Losy dzieci w obozie stanowiły istotne 
odniesienie dla omówienia współczesnej ich sytuacji na obszarach ogar-
niętych wojnami i konfliktami zbrojnymi. 

Wizytę w miejscu pamięci poprzedził warsztat przybliżający uczniom 
życie Żydów w przedwojennym Oświęcimiu – mieście, gdzie społecz-
ność ta stanowiła w 1939 roku ponad połowę mieszkańców167. Dopeł-
nieniem było zwiedzenie synagogi Chewra Lomdei Misznajot i wystawy 
w Muzeum Żydowskim. 

Dzień pierwszy kończył wykład o roli propagandy w czasach nazi-
zmu. Ukazywał on jej mechanizmy i konsekwencje, umieszczając je 
w szerokim kontekście historycznym. 

166 Projekt „Małopolska Pamięta” był realizowany przez Oświęcimski Instytut Praw Czło-
wieka, Bibliotekę Galeria Książki we współpracy z Centrum Żydowskim w Oświęcimiu, 
Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, Fundacją na rzecz Międzynarodowego 
Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu. W 2016 r. partnerami byli też: Małopolskie 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka 
w Nowym Sączu, Fundacja Nomina Rosae w Nowym Sączu, Centrum Badań Holokau-
stu UJ, a w 2018 r. – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie. Program był 
finansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

167 Pierwsza wzmianka mówiąca o osadnictwie żydowskim w Oświęcimiu pochodzi z 1549 r. 
Wcześniej przez tereny księstwa oświęcimskiego i zatorskiego przewijali się przede wszyst-
kim przejezdni żydowscy kupcy. 

 Dane odnoszące się okresu przedwojennego mają szacunkowy charakter. Według nich 
w 1939 r. z 14 tys. mieszkańców Oświęcimia 8,2 tys. było Żydami (58,6%). Inne źró-
dła mówią o 7 tys. Żydów. Holokaust przeżyli nieliczni. W maju 1945 r. wśród 6742 
mieszkańców Oświęcimia było 28 Żydów. Według informacji z czerwca, które podawał 
referat meldunkowy, w mieście zamieszkało ich 77, a we wrześniu – 186. Później zaczęli 
oni szybko opuszczać Oświęcim, nie znajdując w nim rodziny ani życia, jakie pamiętali 
sprzed Zagłady.
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W drugim dniu zajęcia toczyły się wokół tematów współczesnych. 
Rozpoczynała je prezentacja o istocie praw człowieka i praw dzieci 

oraz wkładzie Polski i Polaków168 w kształtowanie prawa międzynaro-
dowego w tym zakresie. Stanowiło to tło do dyskusji o obecnej sytuacji 
syryjskich dzieci, które pozostały na terenach, gdzie toczy się wojna, jak 
i o dzieciach-uchodźcach przybywających do Europy. 

W drugiej i trzeciej edycji projektu wprowadzono wykład o Pola-
kach jako uchodźcach podczas II wojny światowej i po niej. 

Kolejnym punktem było zwiedzanie oświęcimskiej biblioteki. 
Uczniowie zobaczyli, jakie daje ona możliwości w pozyskiwaniu infor-
macji o współczesnym świecie. Zwrócono też uwagę na sposoby wery-
fikacji różnych źródeł, skąd czerpane są informacje. Młodzież odwie-
dziła również studio Radia Oświęcim, gdzie część grup brała udział 
w audycji na żywo. Tę część kończyła prezentacja niewielkiej wysta-
wy przedstawiającej najważniejsze dokumenty związane z wolnością 
i prawami człowieka. 

Trzeci warsztat został poświęcony mechanizmom propagandy poprze-
dzającej ludobójstwo w Rwandzie. Ukazano tu zbieżność wielu działań 
z propagandą z czasów nazistowskich.

W ostatniej edycji projektu dodano czwarty warsztat uczący młodzież, 
jak odróżnić informację prawdziwą od fałszywej (tzw. fake newsa).

Elementem kończącym dwudniową wizytę była dyskusja podsumo-
wująca. Dla wszystkich grup okazała się ona bardzo istotną częścią projek-
tu. Otwartości w wymianie poglądów sprzyjała nieobecność nauczycieli. 
Młodzież wchodziła często w trudne dyskusje. Punktem wywołującym 
szczególnie gorące emocje był stosunek do muzułmanów i imigrantów, 
w tym uchodźców. Zderzenie poglądów, często zupełnie nieprzemyśla-
nych, z konkretnymi faktami, nierzadko budziło agresję. 

168 Przybliżono tu sylwetki m.in. Janusza Korczaka (twórcy systemu pracy z dziećmi, oparte-
go na partnerstwie, samorządnych procedurach i instytucjach oraz pobudzaniu samowy-
chowania; był prekursorem działań na rzecz praw dziecka – człowieka), Ludwika Rajch-
mana (jednego z założycieli UNICEF) i Rafała Lemkina – twórcy pojęcia „ludobójstwo” 
i inicjatora konwencji o karaniu zbrodni ludobójstwa.
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Wybrane refleksje uczniów (16–18 lat) z ankiet podsumowujących 
projekt w 2017 roku:

„Każdy jest człowiekiem i ma takie same prawa. Nie ma podziału 
na lepszych i gorszych ludzi”.

„Zdałam sobie sprawę, jak wygląda propaganda, jak można jej używać, 
aby doprowadzić do zniszczenia drugiego człowieka”.

„Zobaczyłam w uchodźcach ludzi, którym trzeba pomóc”.
„Śmierć tylu ludzi w Auschwitz czy Rwandzie daje mi dużo 

do myślenia”.
„Po raz pierwszy usłyszałam coś o innych ludobójstwach”.
„Najbardziej porusza mnie, że przecież wszyscy jesteśmy tacy sami, 

a potrafimy traktować innych bardzo źle z przyczyn rasowych, czy z powo-
du religii”.

„Zrozumiałam, czym jest propaganda i do czego może doprowadzić”.
„Wstrząsającym było dla mnie stanąć pod Ścianą Śmierci, w miej-

scu gdzie rozstrzeliwano więźniów”. 
„Nie wszystko było tak, jak myślałem. Nie wyobrażałem sobie, że 

więźniowie żyli aż w tak okrutnych warunkach”.
„Propaganda jest jedną z najniebezpieczniejszych broni, a zmani-

pulowani ludzie są zdolni do strasznych czynów. Należy dbać o eduka-
cję, o wyższy poziom wykształcenia, ponieważ takie osoby trudniej 
ogłupić”. 

„Brak uwrażliwiania na ludzkie cierpienie oraz na przejawy rasi-
zmu, nacjonalizmu, czy antysemityzmu może skutkować ogromnymi 
ofiarami”.

„Zdecydowanie zapamiętam ogromną rolę propagandy, która miała 
wpływ na wiele decyzji ludzi. Plakaty, które pokazywały sposób stero-
wania ludźmi, oraz to, jak strach przed odmiennością może wpływać 
na człowieka i jego postępowanie”.

„Czy esesmani i kapo mogli normalnie żyć? Czy oni nie czuli, co 
jest złe?”

„Nie myślałam, że to propaganda jest wstępem do ludobójstwa”.
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„Utkwiło mi w pamięci, jak wielką rolę odgrywa propaganda i jak 
jest wszechobecna, ponieważ wcześniej nie zdawałam sobie z tego zupeł-
nie sprawy”.

„Doceniam pracę osób, które próbują otworzyć ludziom oczy na to, 
co tak naprawdę stało się w czasie wojny i Zagłady. Dziękuję za to, że 
ktoś uświadamia nam, jak to wszystko wyglądało i wygląda, co to propa-
ganda, jak działa, ale też ostrzega nas przed tym, co może spotkać ludzi 
– nas – jeśli opieramy się na niesprawdzonych informacjach/propagan-
dzie, a nie na prawdzie”.

„Żydzi byli normalnymi ludźmi i interesowali się np. sportem”.
„Zobaczyłem, że tragedie i dramaty na świecie zaczynały się bardzo 

niewinnie”.
„Byłem w Auschwitz już kolejny raz, ale dopiero dzięki tym wykła-

dom zrozumiałem, o co w tym wszystkim chodziło”.
„Czasem warto zastanowić się bardziej nad tym, co robimy w życiu 

codziennym”.
„Uświadomiłam sobie, że powinnam bardziej szanować wszystkich 

ludzi, bo każdy z nas zasługuje na szacunek”.
„Zobaczyłam skutki podziałów między ludźmi”. 
„Zapamiętałam, jak łatwo jest wmówić człowiekowi, że pewna grupa 

ludzi jest gorsza od nas”.
„Warsztaty uświadomiły mi, jak łatwo za pomocą propagandy zmani-

pulować społeczeństwo i że należy na to uważać”.
 „Utkwiło mi w pamięci, jak ogromną siłę ma propaganda i do czego 

doprowadza. To, że ludzie są bardzo podatni na jej wpływ i są gotowi 
zabijać innych”.

„Zapamiętam siłę propagandy i siłę języka nienawiści”.
„Poznałam historię Polaków jako uchodźców w czasach wojny oraz 

zobaczyłam towarzyszącą temu serdeczność ludzi z innych krajów wobec 
Polaków”. 

„Zapamiętam obrazy z KL Auschwitz: zdjęcia więźniów, pukle 
włosów, rzeczy osobiste więźniów, podpisane walizki, model kremato-
rium, drogę śmierci, blok nr 11, celę św. Maksymiliana Kolbe, pasiaki, 
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historię ciężkiej pracy, eksperymenty na ludziach, relacje ludzi, którzy 
przeżyli obóz…”

„Zapamiętam, jak łatwo człowiek pozbawia drugiego człowieka 
godności”.

„Każdy człowiek ma prawo do życia. Nikt nie powinien decydować 
o losie innych. Każdy powinien być traktowany na równi z innymi”. 

„Zrozumiałam, że informacje należy sprawdzać w wielu źródłach, 
tak by nie ulec propagandzie”.

„Nauczyłam się, żeby nie być obojętnym na cudzą krzywdę”.
„Zapamiętam ludobójstwo w Rwandzie, o którym nigdy wcze-

śniej nie słyszałam. Ale także problem nieludzkiego traktowania ludzi 
w Auschwitz”. 

„Nie wyobrażałam sobie, że w czasie II wojny tylu Polaków było 
uchodźcami. Nawet nie przypuszczałam, że coś takiego miało miejsce”.

„Zaczęłam inaczej patrzeć na ludzi potrzebujących pomocy”.
„Poznałam instrumenty propagandy i to, w jaki sposób można nią 

oddziaływać na zwykłych ludzi”.
„Te wszystkie okropne zbrodnie zaczęły się zupełnie niewinnie, często 

od problemów, które obserwuję dziś w Polsce”.
„Nie byłam zupełnie świadoma, że podczas wojny Polacy byli uchodź-

cami i że byli przez inne kraje przyjmowani. Spojrzałam dziś inaczej 
na sytuację w Syrii”.

„Utkwiły mi w pamięci zdjęcia tych wszystkich małych dzieci 
w Auschwitz”.



/ 109 /

AGNIESZKA KASPEREK

Miejsca pamięci i ich rola 
w polonistycznej edukacji o Zagładzie169

Polska jako niemy świadek Zagłady europejskich Żydów jest swoistym 
strażnikiem pamięci o swoich zamordowanych obywatelach oraz ich 

pobratymcach z innych krajów. Dlatego główną rolę w kształtowaniu owej 
pamięci powinny pełnić instytucje państwowe, takie jak szkoła, muzea 
i miejsca pamięci, które to odgrywają istotną rolę w procesie kształtowania 
postaw obywatelskich młodzieży. O znaczeniu Zagłady we współczesnym 
społeczeństwie i edukacji niech świadczy fakt, iż wciąż echem odbijają 
się przemilczane przez lata okrucieństwa z przeszłości, które wymagają 
przepracowania. Najlepszym do tego narzędziem wydaje się być eduka-
cja prowadzona w autentycznych miejscach pamięci. 

Niniejszy artykuł stanowi fragment badań, prowadzonych przez 
autorkę w latach 2012–2015 w ramach pracy doktorskiej zatytuło-
wanej Kategoria Zagłady w szkolnym dyskursie polonistycznym po roku 
2009 (na przykładzie prozy Idy Fink i Irit Amiel). Jednym z istotnych 
problemów badawczych tej pracy było pytanie o rolę miejsc pamięci 
w polonistycznej edukacji o Holokauście, które stało się tematem prze-
wodnim niniejszego tekstu. 

169 W niniejszym artykule zostały wykorzystane fragmenty rozprawy doktorskiej Kategoria 
Zagłady w szkolnym dyskursie polonistycznym po roku 2009 (na przykładzie prozy Idy Fink 
i Irit Amiel) napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Sławomira Jacka Żurka i dr. Piotra 
Trojańskiego w Katedrze Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Katolickiego Uniwersy-
tetu Lubelskiego Jana Pawła II. Praca doktorska obroniona 10 listopada 2018 r.
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Metodologia badań
Badania empiryczne między innymi na temat roli miejsc pamięci w eduka-
cji polonistycznej prowadzone były w dwunastu szkołach, w tym – ośmiu 
gimnazjach i czterech szkołach ponadgimnazjalnych. Placówki wybrane 
zostały do badań poprzez dobór celowy, czyli taki, w którym po wypraco-
waniu przez badacza modelu zbiorowości (na podstawie domniemywanych 
typowych składników tej zbiorowości) wybierane są przez niego jednostki 
do próby badawczej170. Przy wypracowywaniu modelu wzięto pod uwagę 
to, że są w Polsce, a szczególnie na Mazowszu i Lubelszczyźnie (gdzie 
w większości dokonała się Zagłada), szkoły, zwłaszcza gimnazja, usytuowa-
ne w pobliżu miejsc pamięci, czy też mają za patrona kogoś związanego 
z tematyką Zagłady, czasami też prowadzą własny program wychowawczy 
biorący pod uwagę badaną tematykę, co niewątpliwie wpływa na poziom 
wiedzy na temat Holokaustu. Stąd zdecydowano, że badaniami objęte zosta-
ną szkoły, które: po pierwsze, sąsiadują z miejscami pamięci (np. z Muzeum 
i Miejscem Pamięci Majdanek czy z miejscami upamiętniającymi getto 
warszawskie); po drugie, które posiadają patrona związanego z eksplorowaną 
tematyką. Trzecim kryterium, które wzięto pod uwagę, była współpraca 
szkoły z miejscami pamięci lub różnorodnymi instytucjami kulturalnymi 
czy edukacyjnymi, prowadzącymi działania związane z szerzeniem wiedzy 
na temat historii i kultury Żydów polskich. Dodatkowo do badań zapro-
szono szkoły niezwiązane w żaden z sposób z badanym tematem. 

W każdej placówce wykorzystano metodologię i techniki badań 
ilościowych i jakościowych. W czasie przeprowadzania próby uzyskano: 
379 ankiet wypełnionych przez uczniów, 351 dłuższych wypowiedzi 
uczniowskich, które powstały w odniesieniu do fragmentów utworów 
Fink i Amiel, przeprowadzono 40 indywidualnych wywiadów pogłębio-
nych z uczniami i 17 z nauczycielami języka polskiego. 

Rola miejsc pamięci badana była między innymi poprzez ankiety 
ilościowe, w których zarówno na poziomie gimnazjalnym, jak i ponad-
gimnazjalnym zadano pytanie o to, czy respondent był w miejscu pamięci, 

170 Zob. J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Warszawa 1984, s. 78.
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jeśli tak, to z czyjej inicjatywy (np. szkoły, rodziców, własnej), jakie miej-
sce odwiedził i ile czasu w nim spędził. Z kolei w indywidualnych wywia-
dach pogłębionych z uczniami znalazł się moduł Miejsca pamięci i wizyty 
w nich, w którym pytano m.in.:
1. Czy w Twoim mieście są miejsca pamięci?

– Jeśli tak, jakie? Możesz wymienić?
2. Czy byłeś z wizytą w miejscu pamięci ofiar Holokaustu?

– Jeśli tak, to kiedy, kto był organizatorem wizyty?
3. Wizyta odbyła się w kontekście lekcji języka polskiego i omawiania 

lektury?
4. Jakie emocje towarzyszyły Ci w tym miejscu?
5. Czy Twoja szkoła współpracuje z muzeami i miejscami pamięci?

– Jeśli tak, czy wiesz, jak wygląda ta współpraca?
6. Jeśli szkoła nie współpracuje z żadnymi instytucjami pozaszkolny-

mi, to może podejmuje inne działania związane z edukacją o Holo-
kauście (wystawy, wymiany uczniów, projekty)?

Tożsame zagadnienia znalazły się w strukturze wywiadu z nauczycielami 
języka polskiego w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej:
1. Czy w Pani/Pana mieście są miejsca pamięci ofiar Holokaustu?

– Jeśli tak, proszę wymienić, jakie?
2. Uczestniczyła Pani/Pan wraz z uczniami w zorganizowanej przez 

szkołę wizycie w miejscu pamięci?
– Jeśli tak, dopytuję:

• Które klasy uczestniczyły w wizycie?
• W jaki sposób przygotowała Pani/Pan swoich uczniów do wizyty  

w takim miejscu?
3. Czy szkoła, w której Pani/Pan uczy, współpracuje z muzeami i miej-

scami pamięci?
– Jeśli tak, to jak wygląda ta współpraca? 

4. Jeśli szkoła nie współpracuje z żadnymi instytucjami pozaszkolny-
mi, to może podejmuje działania w zakresie edukacji o Holokauście 
(wystawy, wymiany uczniów, projekty)? 
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Prezentacja wyników badań 
Ze względu na złożoność badań w niniejszym artykule przyjęto prezenta-
cję wyników według kategorii doboru szkoły. Badania były anonimowe, 
odpowiedzi wszystkich respondentów zostały zakodowane. Poniższa tabela 
przedstawia zestawienie szkół gimnazjalnych biorących udział w badaniu:

Tabela nr 1. Zestawienie szkół gimnazjalnych biorących udział w badaniu (oprac. własne)

Symbol szkoły Kryterium rekrutacji

G1 szkoła sąsiadująca z miejscem pamięci
G2 szkoła sąsiadująca z miejscem pamięci
G3 szkoła posiadająca patrona związanego z badaną tematyką
G4 szkoła posiadająca patrona związanego z badaną tematyką
G5 szkoła współpracująca z miejscem pamięci lub instytucją 

zajmującą się edukacją o kulturze i historii Żydów
G6 szkoła współpracująca z miejscem pamięci lub instytucją 

zajmującą się edukacją o kulturze i historii Żydów
G7 szkoła niezwiązana z badaną tematyką według żadnego z trzech 

wymienionych wyżej kryteriów
G8 szkoła niezwiązana z badaną tematyką według żadnego z trzech 

wymienionych wyżej kryteriów

GIMNAZJUM
W szkołach sąsiadujących z miejscami pamięci współpraca z muzeami 
i same wizyty odbywały się regularnie. W G1 wszyscy badani uczniowie 
przebywali kiedykolwiek w miejscu pamięci położonym w pobliżu szkoły. 
Z 29 osób – 23 było tam z inicjatywy szkoły. W każdym przypadku wizy-
ta trwała kilka godzin. Jak podkreślali uczniowie, ważne było dla nich, że 
uczestniczą np. w obchodach rocznic: „Na pewno jest to w jakimś stopniu 
ważne, bo ten transport był na tereny, na których teraz żyjemy. I warto 
o tym pamiętać” (G1K1U2)171. W tej szkole nauczyciele poloniści byli 

171 Uczniowie biorący udział w badaniu zostali na potrzeby opisu wyników zakodowani pod 
określonym symbolem (symbol badanej szkoły/symbol klasy/symbol ucznia), ponieważ 
miało ono charakter anonimowy. 
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zaangażowani we współpracę z muzeum. Choć główny ciężar spoczywał 
na historyku, poloniści orientowali się, jak przebiegała współpraca i kiedy 
takie wyjścia organizowano. Angażowali się w odpowiednie przygoto-
wanie młodzieży do wizyty. Co ważne, jedna polonistka zwróciła uwagę 
na taki aspekt związany z wizytami [pisownia oryginalna, przyp. red.]:

G1N2: Hmmm, to znaczy tak, na pewno, żeby nie traktować tej tema-
tyki jakoś tak przy okazji. Właśnie jedną rzecz bardzo ważną zapamiętałam, 
jak byliśmy na szkoleniu właśnie tutaj, na temat uczestniczenia w ogóle 
młodzieży w takich miejscach pamięci, tak. Bo proszę zauważyć, jak się 
planuje wycieczkę, to jak już się wyjedzie z tej szkoły, to tak się chce, żeby 
tego było tak dużo. I np. tak to teraz teatr mamy na 15.00, to najpierw 
na Majdanek. Wie Pani, że to taki wypełniacz. No szokujące, jak można 
najpierw pójść na Majdanek, a potem oglądać Poskromienie złośnicy np. 
No to jest, ale to jak zdałam sobie sprawę z tego, to wielokrotnie tak się 
zdarzało. I my dorośli jeszcze umiemy to jakoś rozdzielić, ale nie wydaje 
mi się, żeby dzieciaki 15-, 16- czy nawet 17-letnie już poczuły, prawda, że 
to jest coś ważnego. I właśnie tego się nauczyłam, że absolutnie nie można 
robić z tego tematu na doczepkę. Czyli musi być zbudowane coś, żeby to 
były emocje, ja uważam, że jeśli jest emocja, to w nich to zostanie, jeśli nie 
będzie emocji jakiejkolwiek, no i najlepiej, żeby było z różnych stron i np. 
prezentacja multimedialna o postaci historycznej albo o Holokauście, albo 
o wydarzeniu, jakieś przetworzenie z tego okresu i dobrze by było, żeby 
było coś, jako kontynuacja, żeby oni wiedzieli, że to się nie skończyło, że 
nie jest odłożone, i tego nie ma, prawda. Albo właśnie jakiś film, który tej 
tematyki dotyczy, albo zrobił to ktoś, kto to przeżył. No, ja im czasami 
też włączam dokumenty, przeważnie z Auschwitz albo z Majdanka. Wie 
Pani, my tu też mieliśmy, tylko teraz to są już bardzo starzy ludzie, ale jak 
zaczęłam pracować, to były spotkania z kombatantami, tylko że to było 
przy okazji 11 listopada, bo była w szkole wieczornica i spotkanie, ale to 
było dawno temu, bo poumierali już. Żeby uświadomić nauczycielom, że 
to jest tak samo ważne, jak ten ojciec literatury Kochanowski. Nie wiem, 
czy pamięta pani taką sytuację na Majdanku, jak uczennice zrobiły sobie 
zdjęcie? No to, z czego to wynika, że nikt z nauczycieli ich nie przygotował, 



/ 114 /

Edukacja o Auschwitz i Holokauście w autentycznych miejscach pamięci

nie kazał zamknąć oczu i wyobrazić sobie, że jesteś naga np., samo to. 
Albo wchodzimy do baraku i jest dziura, a ja mówię: „Wyobraź sobie, że 
jest -40”. Oni czasami w szkole: „Jest zimno, możemy iść po kurtki?”. Ja 
mówię, dzieci. Co jedli, korzonki? To jest abstrakcja, oni są głodni? Jak 
nie mam nic w lodówce.

Nauczycielka podkreśliła, że edukacja o Holokauście nie kończy się 
nigdy, a lekcje na ten temat mają zawsze charakter szczególny. 

W G2 trzy osoby nie były nigdy w miejscu pamięci, pozostali badani 
odwiedzali miejsca w pobliżu szkoły i to z jej inicjatywy tam się znaleźli. 
Wizyty te zawsze trwały kilka godzin. Z kolei nauczycielka w rozmowie 
stwierdziła, że ich realizacja należy do zadań historyków. Badana powie-
działa, że nigdy nie brała udziału w tego rodzaju inicjatywach, co więcej – 
nigdy nie interesowała się tym problemem. Natomiast uczniowie chętnie 
mówili o wyjściach do miejsc pamięci, ale podkreślali w nich rolę nauczy-
ciela historii, dziwiąc się przy tym, że w ogóle pytanie o tego rodzaju wizyty 
edukacyjne padło w kontekście lekcji języka polskiego. Jedna z uczennic 
stwierdziła ponadto, że inicjatywy związane z tym tematem można znaleźć 
przede wszystkim poza szkołą [pisownia oryginalna – przyp. red.]:

G2U3: Mi się wydaje, bo pan przyprowadza na historię takiego 
starszego pana, który mieszka tu na dzielnicy, i on opowiada, jak się 
żyło w czasach wojny i o tych wszystkich akcjach, które przeprowadzali 
i chyba byłam jedyną osobą na tym spotkaniu, która robiła notatki na tych 
lekcjach, i tak dosyć skrupulatnie. Bo mnie to jednak ciekawi. Wydaje 
mi się, że taka możliwość by była, tylko po prostu ja w tym czasie mam 
lekcje i nie mogę wychodzić i dlatego przychodzę do tego pana w świe-
tlicy tutaj na Bronowicach i tam właśnie z tym panem rozmawiam albo 
on daje mi jakieś książki.

Porównując te dwie szkoły, widać wyraźnie, że pomimo iż obie znaj-
dowały się w pobliżu miejsc pamięci, w pierwszej – wszyscy nauczycie-
le przedmiotów humanistycznych byli zaangażowani we współpracę 
z nimi lub do nich wyjścia, w drugiej – uznano to za zadanie history-
ków, a polonista nawet nie wiedział, w jaki sposób i kiedy wizyty takie 
były organizowane. 
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W szkole posiadającej patrona, w G3, wśród badanych 48 uczniów 
– 32 było w miejscu pamięci, natomiast 16 osób nigdy się tam nie poja-
wiło. Z kolei 25 badanych wskazało, że inicjatywa wyszła ze strony szko-
ły. Odwiedzano Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau i Muzeum 
Stutthof. Co ważne, wymieniane przez respondentów miejsca nie były 
tymi najbliżej położonymi od placówki. Przynajmniej dwa z leżących 
niedaleko (np. Majdanek, Bełżec) są znane na całym świecie jako miejsca 
Zagłady Żydów, nie zostały jednak przez uczniów w ogóle wymienione. 
Na dodatkowe pytania o instytucje związane z Holokaustem w ich okoli-
cy, czy też zaangażowanie patrona szkoły w ratowanie Żydów, nikt nie 
był w stanie odpowiedzieć, choć takie instytucje znajdowały się w odle-
głości kilkunastu kilometrów od szkoły, a dojazd do nich należało uznać 
za wygodny. W czasie rozmów obie polonistki – podobnie jak w szkole 
opisywanej powyżej – stwierdziły, że wyjazdy organizowano, ale zajmowa-
li się nimi nauczyciele historii. Podkreśliły jednak fakt, iż słyszały o tym, 
że takie wyjazdy są trudne do organizacji ze względu na stronę finanso-
wą i administracyjną (konieczność rozliczania się z realizacji podstawy 
programowej i godzin lekcyjnych). Uczniowie z G3 nie byli w stanie 
wymienić miejsc pamięci, które znajdowały się w ich okolicy, choć jak 
już wspomniano, szkoła znajduje się pod dużym miastem, kojarzonym 
z przedwojennym życiem Żydów i Holokaustem.

A.K.[Agnieszka Kasperek – autorka badań – przyp. red.]: A w Warsza-
wie jakieś? Gdzie można byłoby pójść i jakby zobaczyć czy dowiedzieć 
się czegoś o tym okresie? 

G3U3: W kontekście Żydów to raczej nie sądzę, ale na przykład są 
typu na przykład cmentarze, na przykład Powązki, gdzie na przykład 
bohaterów Powstania Warszawskiego i innych żołnierzy.

Uczniowie nie wiedzieli także o istnieniu miejsca pamięci związa-
nego z patronem szkoły. W kolejnej placówce – G4 – 14 osób spośród 
badanych nigdy nie odwiedziło miejsca pamięci, choć regularnie organi-
zowano takie wizyty. Widać było tu wyraźnie, że szkoła przywiązywała 
dużą wagę do spotkań w miejscach pamięci (możliwości zobaczenia przez 
podopiecznych autentycznych obiektów i przedmiotów czy spotkania 
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świadków historii). Szkoła posiadała patrona związanego z II wojną świa-
tową i na jej terenie znajdowała się izba pamięci, w której gromadzono 
relikty tamtych czasów: różne przedmioty, listy, wspomnienia [pisownia 
oryginalna, przyp. red.]:

G4U1: No, to tam mamy różne pamiątki związane z II wojną 
światową, jakąś broń, takie bardziej wojskowe, militarne rzeczy, mamy 
też chyba zdjęcia i różne podpisy jakichś tam osób, które brały udział 
i w powstaniu, i w II wojnie światowej, ale też walczyli później w konspi-
racji po 45 roku.

Organizowano także cykliczne spotkania z kombatantami, wspomnia-
ne przez uczniów. Zarówno oni, jak i nauczyciel podkreślali wagę tych 
spotkań, które są nie do przecenienia [pisownia oryginalna, przyp. red.]:

A.K.: (…), a jakieś spotkanie, nie wiem, np. ze świadkami?
G4U3: Tak były chociażby z panem... Jakubcem i tymi kombatan-

tami, którzy jeszcze żyją i doświadczyli drugiej wojny światowej
A.K.: I wydaje Ci się, że to jest dobre? Chodzi mi o te spotkania?
G4U3: Tak, myślę, że to jest dobre, bo przecież ludzie nie żyją, ci, 

co przeżyli wojnę, tak długo, że wszyscy to mogli. Ale Ci, którzy mogą 
najlepiej, żeby przekazywali, bo widzieli prawdziwe źródło tego i pozna-
li, a nie tak, że z książek tylko. Ja jestem tego zdania.

W placówce tej wśród badanych uczniów troje zaznaczyło, że wcze-
śniej na etapie szkoły podstawowej organizowano także wyjścia do miejsc 
pamięci. 

W pierwszej szkole współpracującej z miejscami pamięci tylko dwóch 
z badanych uczniów nie było w takim miejscu. Pozostali odwiedzali także 
cmentarz żydowski, a raczej pozostałości tego obiektu, który znajdował 
się w pobliżu szkoły. Należy tutaj wyraźnie podkreślić, że zarówno w świa-
domości uczniów, jak i nauczyciela miejsce to nie wiązało się z pozosta-
łością po kulturze żydowskiej i dawnych mieszkańcach okolicy, ale było 
traktowane jako teren pamięci o Zagładzie. Nauczycielka języka polskiego 
stwierdziła ponadto, że uczniowie chodzili tam z historykiem, a ona sama 
była po lekcjach, gdzie zaprowadzili ją zafascynowani obiektem młodzi 
ludzie. Dyrektor G5 deklarował współpracę z instytucjami prowadzącymi 



/ 117 /

Jak reagować na zło. Wizyta w Auschwitz a kształtowanie postaw

edukację o Żydach, natomiast sama szkoła nie prowadziła żadnej inicjatywy 
mającej na celu zaopiekowanie się kirkutem. W pobliżu szkoły znajdowa-
ło się również muzeum-miejsce pamięci, jednak szkoła nie zabierała tam 
uczniów, żadne z nich nie zadeklarowało także w ankiecie tam pobytu, np. 
z inicjatywy rodziny. Badana nauczycielka podkreślała wielokrotnie w trak-
cie rozmowy, iż edukacja o Zagładzie to domena i obowiązek historyków. 
Pytana o możliwość zaopiekowania się np. przez jedną klasę cmentarzem, 
odpowiedziała, że poloniści nie mają na to czasu i się na tym nie znają. 
Podkreśliła także fakt, że szkoła będzie obchodzić w niedalekiej przyszło-
ści stulecie istnienia, jednak w obchodach całkowicie została pominięta 
społeczność żydowska i jej wpływ na rozwój okolicy. Należy w tym miejscu 
dodać, że w pobliżu znajdowała się ponad dwustuosobowa gmina żydow-
ska. W drugiej współpracującej z miejscem pamięci szkole (G6) – tylko 
pięć osób spośród badanych nigdy nie miało styczności z żadnym miej-
scem pamięci, pozostali odwiedzali je w większości z inicjatywy rodziny, 
nie szkoły. W placówce tej natomiast organizowano spotkania z młodzie-
żą izraelską. Według nauczyciela była to potrzebna inicjatywa, bo poka-
zywała podobieństwa między młodzieżą niezależnie od jej zamieszkiwa-
nia. Na początku rozmawiali o historii, ale potem okazywało się, że mają 
podobne zainteresowania i mogą być w kontakcie, np. na Facebooku. Jedna 
z uczennic stwierdziła [pisownia oryginalna, przyp. red.]:

A.K.: A jak myślisz, takie wymiany uczniów, spotkania są ważne 
czy są potrzebne?

G6U1: Tak, bo ogólnie to jest poznanie innych kultur, jak naprawdę 
wygląda, a nie z jakichś tam przeczytanych czy usłyszanych wiadomo-
ści, które nie zawsze są prawdziwe, takie porównanie też, jak to wygląda 
naprawdę, porównanie, no nie wiem.

Na pytanie o wizyty w miejscu pamięci nauczycielka stwierdziła, że 
wraz z uczniami odwiedzali Muzeum i starali się brać udział w uroczy-
stościach, ale także zawsze przy okazji wizyty Izraelczyków wspólnie 
udawali się złożyć kwiaty, co stanowiło zaprzeczenie tego, o czym pisali 
uczniowie w ankietach (większość odwiedzała to miejsce z rodzicami). 
Dwóch badanych uczniów wskazało na korzyści wynikające ze spotkania 
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z uczniami z Izraela, jednak zwracali uwagę na ważność współczesności 
i poznawanie nowej kultury i rówieśników z innych krajów. Tematyka 
Zagłady zdawała się nie mieć większego znaczenia przy okazji takich 
spotkań [pisownia oryginalna, przyp. red.]:

A.K.: A możesz mi powiedzieć, w ogóle jak to wyglądało, jakie było 
nastawienie?

G6U2: Znaczy… nie rozmawialiśmy o tamtych tematach, to było 
bardziej takie luźne, żeby się zapoznać, no też język trochę podszlifować, 
a poza tym przebiegało wszystko w takiej luźnej atmosferze.

Jeden z badanych stwierdził wprost, że spotkanie i wizyta w Muzeum 
wspólnie z młodzieżą miała na celu tylko i wyłącznie pokazanie szkoły 
w dobrym świetle [pisownia oryginalna, przyp. red.]: 

G6U3: Ostatnie wyjście na Majdanek było wtedy, kiedy przyjecha-
li ci Izraelczycy. 

A.K.: Aha, czyli było też wyjście z nimi? 
G6U3: Tak, tylko że moim zdaniem to raczej było takie popisowe, 

żeby pokazać, że jaka to szkoła jest fajna. Będzie bardziej to reklamowane 
niż pokazanie, znaczy może też taki był zamysł, żeby mieć dobrą reklamę. 
Ale ja nie byłem ani razu, znaczy na Majdanku byłem, ale ze szkołą nie.

Wizerunek szkoły współpracującej z instytucjami pamięci, jaki został 
w ten sposób wykreowany, nie do końca pokrywał się z tym, co ucznio-
wie mówili w czasie wywiadów. Oczywiście może wynikać to z faktu, 
że akurat do badań nie została wybrana młodzież zainteresowana tema-
tem żydowskim, na taki osąd może też wpływać osobiste nastawienie 
uczniów do mniejszości. 

W tym miejscu można stwierdzić, że szkoły, które w ogólnym obie-
gu były postrzegane i same się określały jako współpracujące z instytu-
cjami, nie zawsze robiły to w odpowiedni sposób, w pełni wykorzystując 
możliwości i potencjał placówki w procesie edukacyjnym. W G5 w ogóle 
nie korzystano z położenia szkoły i jej historii, natomiast w G6 wymia-
ny z uczniami izraelskimi dobrze oceniali nauczyciele, przez uczniów 
traktowane były nie w kategorii wspólnej nauki o pamięci, ale poznania 
nowych kolegów z innych krajów i doskonalenia języka angielskiego.
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Kolejne dwie szkoły – G7 i G8 – to placówki niezwiązane z tema-
tem. W pierwszej ze szkół 11 uczniów nie było nigdy w miejscu pamięci, 
reszta jedynie w Muzeum na Majdanku, które znajdowało się najbliżej. 
Wizyta odbyła się z inicjatywy szkoły. Uczniowie, którzy wzięli udział 
w badaniu, zauważyli, że w jednej klasie wychowawca próbował przygoto-
wać ich do wizyty, a w drugiej pojechali na tzw. „żywioł”. Jedna z uczen-
nic dodatkowo zwróciła uwagę na zachowanie młodzieży w czasie poby-
tu na terenie Muzeum i jej reakcji na widok grupy młodzieży z Izraela 
[pisownia oryginalna, przyp. red.]: 

G7U5: No, bo akurat tak się zdarzyło, że jak tam byliśmy, to była 
wycieczka Żydów i wiele ludzi, nawet... nawet wielu nauczycieli mówi-
ło wiele niemiłych rzeczy na Żydów, ale też nas przestrzegali, jak mamy 
się zachować. 

Badana nauczycielka nie do końca orientowała się w organizacji wyjaz-
dów do Muzeum, choć piastowała w czasie badań stanowisko dyrektora 
placówki [pisownia oryginalna, przyp. red.]:

G7N1: Tak, tak, tak. Są wycieczki na Majdanek, są wycieczki 
do Muzeum Powstania Warszawskiego. Ja mówię tak ogólnie, nie wiem, 
czy akurat te klasy były, ale myślę, że tak. Jeździmy do kina na filmy 
Kamienie… nie… Miasto 44 chyba… Byliśmy… Kamienie na szaniec 
oglądali też, bo jest sfilmowane, także… Wystawy jakieś na przykład 
w naszym chociażby Domu Kultury, czasem chodzimy.

Niestety nauczycielka nie potrafiła dokładnie powiedzieć, jak i kto 
organizował te wyjazdy. Z kolei uczniowie na pytanie o miejsce pamięci 
położone w ich okolicy co prawda potrafili wskazać znajdujące się w odle-
głości kilkudziesięciu kilometrów znane muzeum na terenie byłego obozu 
koncentracyjnego, jednak wymieniali też miejsca związane z II wojną 
światową, takie jak np. mogiły poległych żołnierzy. Z kolei w drugiej 
szkole – G8 – aż 5 uczniów z 19 nie było w miejscu pamięci. Na pytanie 
o wizyty w miejscach pamięci zarówno nauczyciel, jak i uczniowie stwier-
dzili, że organizowano je, ale wyjścia nie poprzedzały żadne lekcje przygo-
towujące. Badani odnieśli się do tego w sposób obojętny, traktując miej-
sce pamięci jako wpisane na stałe w mapę miasta, w którym znajdowała 
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się szkoła. Tylko jedna z uczennic utożsamiła Muzeum z cmentarzem 
miejskim, który znajdował się obok. Jak widać, w szkołach niezwiąza-
nych z badanym tematem, owszem – organizowano wyjścia do miejsc 
pamięci, jednak odbywało się to na zasadzie kolejnej wycieczki znajdu-
jącej się w programie wychowawczym. Nauczyciele poloniści najczęściej 
nie angażowali się w nie i w ogóle nie orientowali się w tym temacie. 

SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA172

Rozkład odpowiedzi uczniów szkół ponadgimnazjalnych, gdzie w pierw-
szej klasie omawiano zagadnienie Holokaustu, zaprezentowano w poniż-
szej tabeli:

Tabela nr 2. Odpowiedzi uczniów na pytanie o wizytę w miejscu pamięci (oprac. własne)

Szkoła
Liczba osób, które były 

w miejscu pamięci, wraz ze 
wskazaniem liczby badanych

Inicjatywa, 
z której odbyła 

się wizyta
Miejsce Czas wizyty

L1 8 na 14 Szkoły Auschwitz kilka godzin
L2 36 na 41 Szkoły Auschwitz kilka godzin
L3 33 na 45 Szkoły Majdanek kilka godzin
L4 44 na 54 Szkoły Majdanek kilka godzin

Wyniki te są zadziwiające, zwłaszcza w przypadku L1, która sąsiado-
wała z miejscem pamięci, gdzie wizyty powinny być wpisane w program 
szkoły, tak jak dzieje się to np. w gimnazjach. Choć w czasie wywiadów 
nauczycielki mówiły o specjalnym wychowawczym programie szkoły, 
z badań wynika, że obejmował on tylko najbliższe sąsiedztwo placówki 
(w tym przypadku teren byłego getta): 

N1L1: Choć w naszej szkole istnieje specjalny moduł nauczania 
o Holokauście z racji naszego położenia. Ten moduł składa się z trzech 

172 L1 – szkoła sąsiadująca z miejscem pamięci, L2 – szkoła współpracująca z instytucją pa-
mięci, L3 – szkoła posiadająca patrona związanego z badaną tematyką, L4 – szkoła nie-
związana z badaną tematyką.
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części. Każda z nas odpowiedzialna jest za inny moduł, ja odpowiadam za 
moduł „To byli nasi sąsiedzi”, i wtedy organizujemy wyjście po Muranowie.

I choć nauczycielki podkreślały, że taki program funkcjonował, to 
wśród badanych uczniów nie pojawiła się ani jedna odpowiedź, że miej-
sce pamięci znajduje się w ich najbliższej okolicy. Dodatkowo w L1 i L2 
wskazywanym miejscem pamięci, które odwiedzili, nie było to usytu-
owane najbliżej szkoły. Wynika to zapewne z faktu, że wizytę w miejscu 
pamięci połączono z wycieczką szkolną w inne rejony, niezwiązane z tema-
tyką Zagłady. Inaczej rzecz przedstawiała się w L3 i L4, gdzie uczniowie 
wskazywali miejsce pamięci położone najbliżej szkoły. 

Nauczycielki z L2 pytane o wyjazdy do miejsc pamięci stwierdziły, 
że w obecnej chwili nie mają na to czasu, ponieważ muszą rozliczać się 
z godzin. Chętnie natomiast wspominały, jak wyglądały takie wyjazdy 
w przeszłości [pisownia oryginalna, przyp. red.]:

A.K.: A mogłaby Pani powiedzieć coś więcej, jak to wygląda?
L2N1: Wyjeżdżamy przeważnie rano, po południu jesteśmy już 

na pierwszym zwiedzaniu i przeważnie zwiedzamy najpierw Auschwitz, 
i potem są zajęcia, chociażby dotyczące czy malarstwa, czy dotyczące 
jakiegoś konkretnego tematu, np. Żydów węgierskich, czy jakichkolwiek 
innych tematów. Nawet mieliśmy możliwość obejrzenia dokumentów 
archiwalnych. Potem następny dzień to przeważnie zwiedzanie Birkenau 
i z kolei tam..., ale takie naprawdę bardzo wnikliwe, bardzo dokładne 
zwiedzanie tych miejsc, plus jeszcze właśnie tematyka z tym związana, 
czyli na przykład tematyka medyczna, czy tematyka... dzieci... czy, czy 
czegokolwiek związanego z... chociażby z Kanadą, czy opowiadaniami 
Borowskiego, żeby odnieść, prawda, do tej tematyki. To wszystko napraw-
dę jest realizowane bardzo pięknie. Jestem bardzo zadowolona z tych zajęć. 

Dodatkowo ta sama respondentka wyraziła obawę co do faktu zabie-
rania w miejsca pamięci (byłe obozy zagłady/koncentracyjne) młodzie-
ży młodszej, to jest gimnazjalistów [pisownia oryginalna, przyp. red.]:

L2N1: To jest bardzo nieodpowiedzialne, że przyjeżdżają grupy 
gimnazjalistów, to jest nieodpowiedzialność nauczycieli. Przynajmniej tak 
to określam. Jak można... zawsze... Dawno, dawno temu, kiedy jeździłam 



/ 122 /

Edukacja o Auschwitz i Holokauście w autentycznych miejscach pamięci

z młodzieżą, należało mieć zgodę rodziców na wypadek... Brałam zawsze 
osiemnastoletnią młodzież. To, że oni mają lat osiemnaście, to nie jest 
powiedziane, że są dojrzali. Ale jak można wziąć gimnazjalistów. To jest 
dla mnie tak nieodpowiedzialne, jak wzięcie na przykład klasę czwartą 
szkoły podstawowej na film Pan Tadeusz. To jest nieporównywalne nawet, 
ale to jest mniej więcej dla nich…, no wie Pani, co, jak ja zobaczyłam, 
jak się na jakiś tam drążku wiesza dzieciak, no to…

Cytowana wypowiedź porusza kwestię dodatkową, mianowicie 
doboru wiekowego młodzieży odwiedzającej miejsca pamięci. Należy tu 
przypomnieć, że był to problem poruszany przez wielu badaczy i dysku-
towany w kręgu znawców edukacji o Holokauście173.

Z kolei w L3 w kontekście wizyt również pojawiła się kwestia rozli-
czania godzin, ale także problem z wyjściami, który wiązał się z miejscami 
zamieszkania uczniów. Szkoła ta, położona blisko dworca autobusowego 
w dużym mieście, charakteryzowała się dużą ilością przyjezdnych uczniów, 
którzy decydowali się na naukę w tej placówce ze względu na dobrą loka-
lizację. Ci uczniowie nie chcieli wychodzić do miejsc pamięci poza godzi-
nami zajęć, a takie właśnie propozycje w szkole się pojawiały. Pogłębiało 
to różnice kulturowe między uczniami mieszkającymi w samym mieście, 
a dojeżdżającymi do szkoły ze wsi [pisownia oryginalna, przyp. red.]:

L3N1: Więc, no jest to bardzo, bardzo trudne i znacznie ograni-
czyło, moim zdaniem, rozwój uczniów w tych dziedzinach, bo jeszcze... 
uczniowie, którzy może pochodzą z rodzin takich bardziej, no nazwę 
to inteligenckich, z pobudzonymi potrzebami, prawda, uczestniczenia 
w życiu kulturalnym, z taką świadomością, że „chcę zobaczyć”, no to 
pewnie – ci uczniowie korzystają razem z rodzicami, prawda, a u nas… 
środowisko uczniów jest takie, że to, co pokaże szkoła, to bardzo często 
jest tą bazą. Bo uczeń z jakiejś małej miejscowości, czterdzieści kilome-
trów od Lublina, nie przyjedzie z rodzicami tutaj do teatru, tak? Rodzic 

173 Na dzień 14 maja 2017 r. rekomendowanym wiekiem, w którym młodzież może zwie-
dzać miejsca pamięci, jest 14 lat. Por. Podstawowe informacje przed zwiedzaniem Muzeum 
Pamięci Auschwitz-Birkenau, http://auschwitz.org/zwiedzanie/podstawowe-informacje/ 
[dostęp: 14.05.2017].

http://auschwitz.org/zwiedzanie/podstawowe-informacje/
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nie zabierze go na Zamek, na jakąś wystawę, więc to, co on zobaczył, 
to się wiązało bardzo często tylko i wyłącznie ze szkołą. Może później 
w dalszej drodze no to...

A.K.: No tak, ale to już jakby jego decyzja, znaczy to, co wcześniej 
zostało w nim ukształtowane…

L3N1: No, a w tym momencie to jest ograniczone bardzo. Mimo 
że podstawa też zakłada, prawda, że ten, te konteksty są bardzo szerokie.

Na pytanie, jak w takim razie szkoła radziła sobie z tym problemem, 
badana stwierdziła, że współpracowała z instytucjami, ale nie na takim 
poziomie jak przed rokiem 2012. Zostało to ograniczone do minimum 
i związane było tylko z najbliższym muzeum, w kontekście wielokultu-
rowości i historii dzielnicy, w której znajdowała się placówka. Na wizytę 
w miejscu pamięci brakowało już czasu [pisownia oryginalna, przyp. red.]:

L3N1: W miarę możliwości współpracujemy z Muzeum Wsi Lubel-
skiej, ze Skansenem. Jest to taki cykl – „wielokulturowość”, gdzie akurat 
klasy pierwsze wychodzą w jeden dzień i zwiedzają, prawda, zwiedzają 
różne ośrodki, prawda, związane z wielokulturowością naszego miasta. 
Współpracujemy z Zamkiem, współpracujemy z Muzeum Martyrolo-
gii „Pod Zegarem”. Jest ta współpraca. I też wychodzimy na warsztaty 
i na jakieś tam lekcje muzealne, ale porównując to z tym, co się działo 
wcześniej, jest to ograniczone.

W L4 na pytanie o wizyty w miejscach pamięci i współpracę z lokal-
nymi instytucjami padła zaskakująca odpowiedź [pisownia oryginalna, 
przyp. red.]:

A.K.: Chciałabym teraz zapytać o to, czy w szkole są... czy szkoła 
współpracuje z jakimiś instytucjami pamięci? Czy Państwo organizują 
jakieś wycieczki?

L4N1: Ale to szkoła nie, każdy nauczyciel indywidualnie. Każdy 
indywidualnie. Ja organizuję. Ale to jest problem potem tak: ze zwolnie-
niami z godzin, bo jest nierealizowana podstawa. Ja wychodziłam z klasą 
moją, gdzie mam wychowawstwo, i jest mi łatwo do Bramy Grodzkiej, tak 
do Teatru NN, i wychodziliśmy też na Dzień Holokaustu też na Majda-
nek, i wychodzimy też na lekcje muzealne do Muzeum Czechowicza, ale 
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z tego, co się orientuję, inni nie, bo to już przepadają godziny i to zawsze 
jest kosztem czegoś. To są tylko cztery godziny polskiego. 

Wynika stąd, że dyrekcja nie pomagała w organizacji takich wyjść, 
a niekiedy była wręcz nieprzychylna tego rodzaju inicjatywom. W dalszej 
części rozmowy, gdy respondentka została zapytana o szkolenia, powie-
działa, że może jeździć tylko na takie, które odbywają się w wakacje, bo 
dyrekcja w innych wypadkach nie wyrażała zgody. Dlatego też nie mogła 
np. aplikować do Yad Vashem na kurs dla nauczycieli, bo na ów wyjazd 
musiałaby przeznaczyć dwutygodniowy urlop bezpłatny. 

Próba podsumowania
Z przedstawionych powyżej badań wynika, że w gimnazjum ucznio-
wie najczęściej odwiedzali miejsca pamięci położone najbliżej ich miej-
scowości. Jednak w szkole brakowało przygotowania do takiej wizyty. 
Uczniowie nie rozmawiali z nauczycielem o specyfice miejsca, do które-
go się wybierają, brakowało także podsumowania i refleksji po samej 
wizycie. W szkołach ponadgimnazjalnych nie było czasu na takie wizy-
ty. Nauczyciele ze względu na małą liczbę godzin najczęściej rezygnowali 
z tego ważnego elementu edukacji. Z rozmów i obserwacji wynika, że 
odwiedziny miejsc pamięci nie spełniają zakładanych celów, są z reguły 
zwykłą wycieczką połączoną z innym atrakcyjnym wydarzeniem, a szko-
ły rzadko decydują się na osobną w nich wizytę. 

Na etapie gimnazjalnym brak było współpracy między nauczyciela-
mi, np. polonistą i historykiem, co skutkowało wizytą bez uprzedniego 
przygotowania uczniów, a także brakiem czasu na podsumowanie zwie-
dzania. Można stwierdzić, że w polskiej szkole zapomina się o specyfi-
ce miejsc pamięci (zwłaszcza tych znajdujących się na terenach byłych 
obozów), a także o tym, że wizyta tam może być trudnym emocjonalnie 
dla uczniów przeżyciem. 

W szkołach ponadgimnazjalnych wszyscy badani podkreślali zalety 
wizyt w miejscach pamięci i współpracy z instytucjami zajmującymi się 
poświeconą im edukacją. Dawało to możliwość zobaczenia autentycz-
nych przestrzeni, które w lepszym stopniu oddziaływały na uczniów. 
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Jednak wszystkie szkoły zastrzegły także, iż w obowiązującym w trakcie 
badań układzie i systemie liczenia godzin nie miały możliwości orga-
nizacji takich wyjść. W niektórych szkołach pojawił się także problem 
negatywnego nastawienia dyrekcji do tego typu inicjatyw.

W roku szkolnym 2017/2018 kolejny raz przeprowadzono w polskim 
systemie edukacyjnym reformę strukturalną i programową, powracając 
do systemu ośmioletniej szkoły podstawowej i czteroletniego liceum 
ogólnokształcącego. Możliwe, że taki podział ułatwi organizację wizyt 
młodzieży w miejscach pamięci, a współpraca nauczyciela języka polskie-
go i historii będzie możliwa ze względu na chronologiczny układ treści 
nauczania. W edukacji na temat Holokaustu oczywiście ważny jest aspekt 
historii danego kraju, w którym trwa nauka, jednak nie należy zapominać, 
iż tym najważniejszym jest fakt wymordowania sześciu milionów ludzi 
oraz znaczenie tego wydarzenia dla współczesnego świata, a – co za tym 
idzie – dobór tekstów kultury i spojrzenie na to zagadnienie z różnych 
perspektyw. Dlatego niezbędnym dopełnieniem edukacji prowadzonej 
w szkolnych klasach powinna być właściwie przygotowana i przeprowa-
dzona wizyta w autentycznym miejscu pamięci.



CZĘŚĆ 3:
Dobre praktyki
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Lekcja internetowa przygotowująca 
do wizyty w Miejscu Pamięci Auschwitz. 
Refleksje i uwagi Autorów174 

Rozpoczynając prace nad stworzeniem lekcji internetowej mającej na celu 
przygotowanie młodzieży do wizyty w Miejscu Pamięci Auschwitz, 

stanęliśmy przed koniecznością określenia naszych celów pedagogicz-
nych. Mimo wieloletniego doświadczenia w nauczaniu nastolatków, 
a raczej dzięki niemu, poświęciliśmy temu zadaniu sporo czasu, świado-
mi, że musimy być pewni, co chcemy osiągnąć. Wnikliwe rozważania 
potwierdziły zbieżność naszych zapatrywań, gdyż podobne kwestie i pyta-
nia omawialiśmy już wcześniej. Chcieliśmy zwyczajnie mieć pewność, że 
zakładane cele zrealizujemy w najlepszy możliwy sposób.

Nasza lekcja ma za zadanie przygotować młodzież do wizyty w miej-
scu pamięci, pełnym obszernych i trudnych treści historycznych. Jednak 
sam pomysł takiej wizyty nasuwa oczywiste pytanie o celowość odwiedzin 
miejsc pamięci. Jaka jest ich wartość edukacyjna, o ile w ogóle możemy 
o takowej mówić? W jaki sposób tego rodzaju wizyty mogą stymulować 
proces edukacyjny i jakie płyną z nich korzyści dla uczniów i studen-
tów? A gdy już podejmiemy decyzję o ich odbyciu, to jak młodych ludzi 
przygotować na tego rodzaju doświadczenia?

174 Autorami lekcji są Monika Witalis-Malinowska i Adam Musiał, nauczyciele Zespółu 
Szkół Ogólnokształcących Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Krakowie. Lekcja 
powstała w ramach projektu „The Future of Auschwitz and Holocaust Education in Au-
thentic Memorial Sites”. Znajduje się ona na stronie internetowej Państwowego Muzeum 
Auschwitz-Birkenau: http://lekcja.auschwitz.org/31_przygotowanie_do_wizyty_pl/ [do-
stęp: 10.05.2019].

http://lekcja.auschwitz.org/31_przygotowanie_do_wizyty_pl/
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Jako nauczyciele i edukatorzy doceniamy wartość wizyt w miejscach 
pamięci oraz ich zdolność do zwiększenia jakości edukacji historycznej. 
Korzyści płynące z tego rodzaju doświadczenia wynikają przede wszyst-
kim z autentyczności owych miejsc, jako bezpośredniego przypomnienia 
i reprezentacji historii, która się tam dokonała, oraz jako materialnych 
świadków przeszłych wydarzeń – przez nie skrywanych i ukazywanych 
jednocześnie. Miejsce pamięci przypomina, reprezentuje i niesie świa-
dectwo również dzięki swej namacalności: zawarta w nim przeszłość jest 
bowiem wyczuwalna, wyraźna i widoczna już w samej lokalizacji, cechach 
topograficznych i materialnych artefaktach. Wreszcie wizyty w miejscach 
pamięci stają się często bardzo osobistym przeżyciem, głównie wskutek 
ich ogromnego ładunku emocjonalnego, ale także poprzez swój wymiar 
zmysłowy, jako że oddziałują one na wzrokową i słuchową percepcję 
odwiedzających, a czasem pobudzają nawet ich węch i dotyk.

Z emocjonalnym ładunkiem miejsc pamięci należy oczywiście obcho-
dzić się ostrożnie. Należy unikać szokowania zwiedzających naturalistycz-
nymi obrazami terroru, a przynajmniej je minimalizować, gdyż emocje 
wywołane u nich przez artefakty historyczne, a także ich wrażenia i odczu-
cia, winien edukator wykorzystać w celach pedagogicznych, a nie jako cel 
sam w sobie. Choć jednak „celowe podtrzymywanie stanu poruszenia jest 
niedopuszczalne”, to „całkowite wyłączenie sfery afektywnej w takich miej-
scach historycznych jak byłe obozy koncentracyjne (…) przekształciłoby 
obcowanie z wydarzeniami historycznymi (…) w rodzaj ‘analizy chemicz-
nej’, a w konsekwencji zablokowałoby rozwój empatii”175.

Wszystkie trzy korzyści wizyt w miejscach pamięci, a więc autentycz-
ność, namacalność oraz możliwość osobistego przeżycia, mogą wzmoc-
nić poznawczy i wychowawczy proces edukacyjny. Ujmując tę kwestię 
w sposób metaforyczny, zwiedzający często czują, że miejsce pamię-
ci przemawia do nich, a tam gdzie doświadczenie historyczne miało 
charakter tak graniczny i skrajny jak w Auschwitz, świadomość dozna-
nego bólu staje się tym dotkliwsza. Niema, koszmarna przeszłość zdaje 

175 T. Kranz, Edukacja historyczna w miejscach pamięci. Zarys problematyki, Lublin 2002, s. 62.
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się krzyczeć. Jednak donośność tego krzyku, a właściwie jego słyszalność 
jako taka, zależy od świadomości przeszłości zgłębianej w odwiedzanym 
miejscu pamięci.

Świadomość przeszłości zależy z kolei od wiedzy zdobytej na temat 
danego miejsca. Bez świadomości, że jego przeszłość naprawdę się wyda-
rzyła, i bez świadomości, jak się ona wydarzyła, nie usłyszymy głosu jego 
historii, nawet tam, gdzie jest pełno artefaktów – niemych świadków owej 
przeszłości – jak w Auschwitz. Stwierdzenie to dotyczy w szczególności 
miejsc pamięci, w których zachowało się niewiele artefaktów bądź nie ma 
ich wcale, i gdzie nie ma już żadnej infrastruktury, żadnych fizycznych 
świadectw historii, jak na przykład w Treblince czy Sobiborze. 

W odróżnieniu od zwykłej nauki szkolnej, edukacja w miejscu pamięci 
jest doświadczeniem jednorazowym, nawet jeśli odbywa się w ramach posze-
rzonej wizyty studyjnej. Zatem pomimo wspomnianych wyżej istotnych 
cech miejsc pamięci podstawową wadą owej edukacji jest brak możliwości 
długotrwałego i systematycznego oddziaływania dydaktycznego, jaką ma 
szkoła. I choć sama wartość edukacyjna wizyt w tych miejscach jest ogrom-
na, to zależy jednak od regularnej nauki prowadzonej w szkole – tylko ona 
bowiem wyposaży odwiedzających w wiedzę o przeszłości, jakiej dotkną 
oni w miejscu pamięci, i to ona rozwinie świadomość jego autentyczności.

Pomimo początkowego założenia przyjętego przez Międzynarodo-
we Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, iż nasza lekcja ma 
być stosunkowo krótka, postanowiliśmy dostarczyć uczniom i studen-
tom odpowiedniej wiedzy, wyjaśniając w przejrzysty i usystematyzowa-
ny sposób, czym był Auschwitz:
• co się w nim wydarzyło oraz dlaczego go założono – zagadnienie to 

rozwijamy we wstępie do lekcji oraz w sekcji poświęconej Auschwitz 
jako obozowi koncentracyjnemu;

• z czego wynikało założenie Auschwitz oraz jakie procesy i ideologia 
do tego doprowadziły, a także co to były za procesy i co zakładała 
owa ideologia; co sprawiło, że do owych procesów doszło i jak owa 
ideologia się rozwinęła, jak ją wdrażano i jak działała – zagadnie-
niom tym poświęciliśmy sekcję na temat nazizmu.
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Innymi słowy, chcieliśmy mieć pewność, że przed wizytą w Muzeum 
Auschwitz-Birkenau uczniowie lub studenci będą już posiadali wystarcza-
jącą wiedzę, by – po pierwsze – umieli to miejsce postrzegać jako następstwo 
prowadzącego do niego ciągu wydarzeń oraz rozumieć zachodzący między 
nimi związek przyczynowo-skutkowy; i by – po drugie –przemówiła do nich 
milcząca przeszłość tego miejsca; i w końcu aby w czasie wizyty zrozumiałe 
dla nich były wszystkie artefakty – baraki, bramy, plac apelowy, rampa 
kolejowa oraz komory gazowe i krematoria – aby, ujmując rzecz bardziej 
poetycko, usłyszeli niemy krzyk przeszłości tego miejsca.

Dążąc do osiągnięcia powyższych celów, chcieliśmy jednocześnie 
spełnić wstępne pedagogiczne, metodologiczne i poznawcze założenia 
konstruktywnej wizyty w miejscu pamięci. Spoglądając na to zagadnie-
nie z jeszcze innej perspektywy, można stwierdzić, iż chcieliśmy zapo-
biec sytuacjom, w których nauczyciel przyjeżdża ze swymi zupełnie 
nieprzygotowanymi uczniami na „wycieczkę do Oświęcimia” (jedną 
z wielu w edukacji szkolnej), co nie raz przyszło usłyszeć wielu z nas, 
a nie na wizytę edukacyjną w Miejscu Pamięci Auschwitz. 

Zdaliśmy sobie sprawę, iż aby sprostać wyżej wymienionym zadaniom, 
musimy nadać naszej lekcji przejrzystą strukturę, ułatwiającą zrozumie-
nie zawartych w niej treści. Postanowiliśmy zatem szkielet lekcji oprzeć 
na oficjalnej definicji Auschwitz-Birkenau jako niemieckiego nazistow-
skiego obozu koncentracyjnego i ośrodka zagłady, a w głównej jej części 
skupić się na przedstawieniu następujących zagadnień:
• nazizm: jego ideologia i elementy składowe; przyczyny powsta-

nia; przejęcie władzy przez nazistów w Niemczech; ograniczenia 
demokracji i likwidacja przeciwników politycznych; ograniczenie 
przestrzeni życiowej Żydów oraz funkcjonowanie nazistowskiej 
propagandy;

• Auschwitz jako obóz koncentracyjny: powstanie KL Dachau i innych 
obozów koncentracyjnych oraz powody, dla których tego doko-
nano; przyczyny utworzenia KL Auschwitz oraz jego codzienna 
rzeczywistość;

• Auschwitz jako ośrodek zagłady.
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W naszej lekcji zawarliśmy ponadto rozdział, który de facto stanowi 
odrębną jednostkę, a który zatytułowaliśmy Refleksja o Auschwitz. Sądzi-
my bowiem, że poznawcze i edukacyjne treści wizyty w Miejscu Pamięci 
Auschwitz należy koniecznie i bezwzględnie poddać refleksji, co pozwoli 
lepiej wpisać je w długofalowy proces edukacyjny zapoczątkowany i konty-
nuowany w szkole. Uważamy także za niezbędne odniesienie edukacyjne-
go doświadczenia wyniesionego z wizyty do teraźniejszości i do dzisiejsze-
go świata (więcej na ten temat w dalszej części tekstu) oraz umożliwienie 
uczniom i studentom wyrażenia własnych emocji i omówienia ich.

W naszej lekcji, oprócz licznych fotografii i map, wykorzystujemy 
pokaźny zbiór relacji video złożonych przez ocalałych oraz fragmen-
ty filmów dokumentalnych. Wykorzystanie tego rodzaju materiałów, 
w większości pochodzących z zasobów Muzeum Auschwitz-Birkenau 
oraz Fundacji Shoah, ma dać uczniom sposobność zapośredniczonego 
medialnie spotkania z tymi, którzy przeszli przez Auschwitz, oraz dość 
bliskiego zetknięcia się z cierpieniem tego miejsca. 

Wspomniane materiały obejmują więc relacje ocalałych o narastającej 
grozie życia codziennego Żydów w nazistowskich Niemczech; przemianę 
znanego im świata, praktycznie z dnia na dzień, we wrogą rzeczywistość. 
Obejmują także świadectwa przedstawiające realia KL Auschwitz: prze-
mianę w więźniów; odzież obozową, warunki życia, brutalne traktowa-
nie przez SS i więźniów funkcyjnych, morderczą pracę, jedzenie i głód, 
choroby oraz eksperymenty pseudomedyczne.

Wykorzystanie relacji video różnych ocalałych miało na celu ponow-
ne uczłowieczenie ich dehumanizującego doświadczenia w bezimiennym 
miejscu – przywrócenie im imion i nazwisk oraz nadanie indywidualnego 
wymiaru temu, co zaplanowano i przeprowadzono jako doświadczenie 
masowe – aby z wielką historią tego miejsca móc zestawić ich jednostko-
wy los i emocje. Świadectwa video ocalałych miały też wzmocnić nama-
calność wiedzy zdobytej przez uczniów, pozwolić im ją dotknąć i poczuć, 
a tym samym lepiej zrozumieć.

Nasza lekcja wymaga od nauczyciela wstępnego zaciekawienia tema-
tem, a przynajmniej pewnego stopnia gotowości na poszerzenie swej wiedzy. 
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Oboje sądzimy, że nauczyciele pragnący zabrać młodzież do miejsca pamię-
ci, szczególnie tak gęstego od znaczeń jak Auschwitz, powinni sami je znać.

Nauczyciel powinien zatem:
• wcześniej to miejsce poznawczo oswoić i ustrukturyzować,
• zrozumieć jego wagę, znaczenie i przesłanie,
• przepracować emocje, jakie może ono wywołać,
• jednoznacznie sprecyzować cele wizyty (dlaczego chce zaznajomić 

swych uczniów z tym miejscem) – cele nie tylko poznawcze.

Od samego początku aspekt poznawczy naszej lekcji miał być podpo-
rządkowany jej innemu, etycznemu wymiarowi. I tak jak w edukacji 
o Holokauście i ludobójstwach, funkcja poznawcza lekcji, jej podstawa 
faktograficzna, ma pełnić funkcję pomocniczą, instrumentalną i użytko-
wą w wypełnianiu jej roli etycznej. Fakty służą etyce, aby historia mogła 
prawdziwie być magistra vitae, nauczycielką życia.

Jako edukatorzy oboje jesteśmy zdania, że jeśli historia ma być użyteczna 
w nauczaniu życia, to musi uczyć stawiania i rozważania ważnych pytań oraz 
wyciągania wniosków mających zastosowanie dziś i możliwych do wdro-
żenia ku naprawie świata (z całym szacunkiem należnym raczej wąskiemu 
kręgowi zawodowych historyków akademickich, zgłębiających zmienny 
bieg dziejów dla niego samego oraz dla pożytku czytelników). Innymi 
słowy – celem historii jest edukowanie krytycznie myślących obywateli 
współczesnego świata, pragnących uczyć się na błędach swych poprzed-
ników i przodków oraz czerpać z lekcji o ludzkiej zdolności do czynienia 
zła; obywateli, którzy dzięki swej otwartości i akceptacji postępować będą 
dokładnie odwrotnie. Naszym głównym celem jako edukatorów, a w szcze-
gólności edukatorów o Zagładzie i ludobójstwach, jest wychowanie naszych 
uczniów na tolerancyjnych, akceptujących i otwartych ludzi, biorących 
aktywny udział w kształtowaniu lepszego świata.

Wiedzieliśmy zatem od samego początku, że lekcja musi zawie-
rać jasny przekaz etyczny, ponieważ poznanie faktów historycznych ma 
służyć postawieniu wielu ważnych pytań o naturę ludzką, o jej cechy 
pozytywne i negatywne, o to, co w niej godne pochwały i nagany. Fakty 
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historyczne pozwalają także, a przynajmniej powinny, stawiać kluczo-
we pytania o współczesność, a także wyciągać ważne wnioski. Zadajemy 
zatem w lekcji takie pytania i prosimy uczniów o poszukanie analogii 
w teraźniejszości, na przykład w podrozdziałach poświęconym przyczy-
nom rozwoju ideologii nazistowskiej oraz ograniczeniom demokracji.

Jednak najważniejszą etyczną część naszej lekcji zawarliśmy w jej 
ostatniej sekcji, w Refleksji o Auschwitz, stanowiącej w istocie odrębną 
jednostkę. Jednym z kluczowych pytań, które według nas należy zadać 
po wizycie, jest pytanie o to, jaką naukę o teraźniejszości i dla teraźniej-
szości ma historia Auschwitz, jakie niesie przesłanie.

Oddajmy głos dwóm ocalałym, których świadectwa zawarliśmy 
w Refleksjach: Heni Goldman, ocalałej z Zagłady polskiej Żydówce 
pochodzącej z Sądowej Wiszni, oraz Eliemu Wieselowi, pochodzące-
mu z Sighetu Marmației, czy też Máramarossziget (nazwy miejscowo-
ści w języku rumuńskim i węgierskim), byłemu więźniowi Auschwitz, 
a następnie pisarzowi i edukatorowi o Zagładzie. 

Pytana o przesłanie, jakie w swym świadectwie chciałaby zostawić 
potomnym, Henia Goldman odpowiada, że uważa, iż „pomóc może 
tylko edukacja” i że jeśli chcemy „budować lepszy przyszły świat”, to 
„musimy być świadomi tego, co dzieje się teraz gdzie indziej”, „bo czło-
wiek jest zdolny do strasznych rzeczy”. Mówi także o odpowiedzialno-
ści ogółu społeczeństwa i konieczności baczenia na sygnały i przejawy 
niebezpieczeństwa176.

W podobnym duchu o niebezpieczeństwie obojętności wypowiada 
się Elie Wiesel:

Sądzę, że największym źródłem zła i niebezpieczeństw w świecie 
i dla świata jest obojętność. Od zawsze uważam, że przeciwień-
stwem miłości nie jest nienawiść, lecz obojętność; przeciwień-
stwem sztuki nie jest brzydota, lecz obojętność; przeciwieństwem 

176 Archiwum Historii Wizualnej (Visual Archive History) USC Shoah Foundation, świa-
dectwo Heni Goldman, kod wywiadu: 7094, taśma 7094 04 V01 5000000002213595.
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życia nie jest śmierć, lecz obojętność na życie i śmierć; prze-
ciwieństwem pokoju nie jest wojna, lecz obojętność na pokój 
i wojnę (…)177

Dla Heni Goldman zatem kluczem do rozwoju świadomości jest 
edukacja jako narzędzie szerzenia wiedzy178. To bowiem dzięki wiedzy 
zyskujemy świadomość tego, co dzieje się wokół nas, i w ten sposób jeste-
śmy w stanie – będąc gotowymi, jako świadomi obywatele, poczuwa-
jący się do odpowiedzialności za ludzkość – reagować na wszelkie prze-
jawy wrogości i zła. Tak więc dzięki wiedzy i świadomości, jak również 
z poczucia odpowiedzialności za kształt świata, ludzie mają się sprzeci-
wiać wszelkim nikczemnościom i w ślad za przesłaniem Eliego Wiesela 
nie być obojętnymi. 

Przesłanie obojga ocalałych, jak i słynny wiersz Martina Niemöllera 
o wadze protestu i przeciwstawienia się złu, tak byśmy w końcu nie zostali 
sami bez nadziei na ratunek, podsumowują cele, jakie przyświecały nam 
podczas tworzenia tej lekcji. Wierzymy, że wartości wizyt w miejscach 
pamięci takich jak Auschwitz nie sposób przecenić, choć ich edukacyjna 
i wychowawcza skuteczność zależy w dużej mierze od stopnia do nich 
przygotowania, czyli od tego, jak dużo uczniowie wiedzą i jak bardzo 
są świadomi jeszcze przed zwiedzaniem. Miejmy nadzieję, okaże się to 
możliwe dzięki naszej lekcji.

Tłumaczenie z j. angielskiego: Agencja Tłumaczeń Junique

177 Film dokumentalny Elie Wiesela i Samuela Baka pt. “A portrait of Elie Wiesel. In the 
shadow of flames”, (WHYY, Stacja telewizyjna: Philadelphia, Pa.); PBS Video, 1980. 

178 Co ciekawe, występujące w relacji angielskie słowo „aware” etymologicznie jest pochodze-
nia germańskiego i odwołuje się do staroangielskiego słowa „gewær” i staroniemieckiego 
„waro”, oznaczającego „kompetentny, uważny” [https://www.merriam-webster.com/dic-
tionary/aware; dostęp: 29.10.2018]. Podobnie angielski synonim „conscious”, słowo po-
chodzenia łacińskiego, nawiązuje do przedrostka „com” („z” lub „dokładnie”) oraz słowa 
„scire” („wiedzieć, znać”), podkreślając „wiedzę” jako drugi ważny aspekt obydwu słów 
[https://www.merriam-webster.com/dictionary/conscious; dostęp: 29.10.2018]. Także 
polski przymiotnik „świadomy” i rzeczownik „świadomość” zawierają rdzeń „wiadomy” 
i „wiadomość”. 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/aware
https://www.merriam-webster.com/dictionary/aware
https://www.merriam-webster.com/dictionary/conscious
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Od 1993 roku młodzież i pracownicy z kampusu Christophorus Jugen-
dwerk pomagają w utrzymaniu byłego obozu koncentracyjnego i zagła-

dy Auschwitz-Birkenau jako miejsca pamięci. 

Powstanie Stowarzyszenia „Nauczanie dla przyszłości”
Kiedy między 22 i 26 sierpnia 1992 roku miały miejsce masowe ataki 
o charakterze rasistowskim na Centralny Ośrodek Przyjmowania Osób 
Ubiegających się o Azyl oraz na dom dla byłych wietnamskich pracow-
ników kontraktowych w Rostock-Lichtenhagen, ekstremizm prawico-
wy, obecny od czasów II wojny światowej, stał się ponownie tematem 
dyskusji w Niemczech. 

W zamieszkach uczestniczyło kilkuset skrajnie prawicowych radyka-
łów i ok. 3000 biernych obserwatorów. W szczytowym punkcie konflik-
tu policja na pewien czas całkowicie wycofywała się, a ludzi zamknię-
tych w płonącym domu zostawiła zdanych bezbronnie na siebie samych. 

Obecnie tak jak wcześniej dochodzi do ataków na ośrodki dla osób 
ubiegających się o azyl i na wszystko, co wiąże się z cudzoziemcami, 
a także na osoby marginalizowane społecznie.

Celem przeciwdziałania ksenofobii, która rozwinęła się w zjednoczo-
nych Niemczech na początku 1990 roku, założono w 1993 roku stowarzy-
szenie „Nauczanie dla przyszłości – Stowarzyszenie Na Rzecz Utrzymania 
Baraku Dziecięcego Auschwitz-Birkenau” (niem. Verein „Für die Zukunft 
lernen-Verein zur Erhaltung der Kinderbaracke Auschwitz-Birkenau).

GABRIEL DITTRICH

„Nauczanie dla przyszłości”. Projekt 
Kampusu Christophorus Jugendwerk
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Uczestnicy z centrum młodzieżowego w Rostocku – Lichtenha-
gen, młodzież i jej opiekunowie z Młodzieżowej Organizacji Opieki 
Społecznej regionu Rostock w Graal Müritz latami stanowili stałą część 
grupy, która w ramach projektu jeździła do Polski, wspólnie z młodzie-
żą z Breisach i okolicy. 

Podobnie jak wtedy, przed 25 laty, także i dziś młodzieżowe instytu-
cje pomocy społecznej muszą zintensyfikować proces zaznajamiania się 
z następującym zjawiskiem: rosnącą liczbą młodych ludzi sympatyzują-
cych ze skrajnie prawicowymi poglądami, którzy często manifestują je 
poprzez swój wygląd zewnętrzny. Wielu młodych ludzi pragnie prowoko-
wać, argumentować z powodu ignorancji, nie może albo nie chce uczyć 
się historii naszego kraju, ponieważ historię własnego życia doświadczyła 
jako odrażającą, negatywną, a także w niewielkim stopniu atrakcyjną. 

Celem skutecznego przeciwdziałania temu zjawisku kampus Christo-
phorus Jugendwerk w Breisach-Oberrimsingen, wspólnie z Katolickim 
Uniwersytetem we Freiburgu przed 25 laty rozwinął projekt „Naucza-
nie dla przyszłości”. Przedstawicielem tego przedsięwzięcia jest Stowa-
rzyszenie Na Rzecz Ochrony Baraku Dziecięcego Auschwitz-Birkenau 
e.V., założone w 1993 roku przez Katolicki Uniwersytet we Freiburgu 
oraz kampus Christophorus Jugendwerk. 

Kampus Christophorus Jugendwerk, młodzieżowy ośrodek pomo-
cy społecznej Stowarzyszenia Caritas dla Archidiecezji Freiburg, stawiają 
na kształcenie, będące dla młodych ludzi drogą do uczestnictwa w naszym 
społeczeństwie. Młodzież otrzymuje wskazówki, jak w trudnych sytuacjach 
doprowadzić do konstruktywnego rozwiązania konfliktu oraz planować 
życie w sposób zgodny z istniejącymi i przyjętymi normami oraz zasadami. 
Celem jest związanie młodych ludzi, zaangażowanych w projekt, z zadaniami 
jutra poprzez oferowanie szerokiego wachlarza możliwości edukacyjnych. 

Dzięki innowacyjnym i partycypacyjnym koncepcjom młodzi ludzie 
stają przed wyzwaniem, aby wziąć odpowiedzialność za siebie i innych. 
Instytucja zwiększa dostępny potencjał, upowszechnia umiejętności 
w celu konstruktywnego tworzenia relacji, przekazuje wartości, normy, 
wiedzę, a także metody rozwiązywania problemów. 
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Obok wychowania we wspólnotach mieszkaniowych, szkolenia we 
własnym ośrodku wychowawczym i szkole średniej zawodowej (niem. 
Werkrealschule), kształcenia w 7 zawodach, Jugendwerk oferuje indywi-
dualną pomoc pedagogiczną w kraju i poza jego granicami, szkołę prowa-
dzącą edukację na odległość dla uczniów szkół podstawowych i gimna-
zjów, a także wsparcie dla gmin.

Wraz z opieką nad małoletnimi uchodźcami zorganizowaną dla 
miasta Freiburg instytucja dopasowała w ostatnich latach wszystkie ofer-
ty do specjalnych potrzeb wspomnianej grupy docelowej. 

Poza projektem „Nauczanie przyszłości” młodzież kampusu Christo-
phorus Jugendwerk może uczestniczyć w projekcie pt. „Budować i piel-
grzymować” – realizowanym na szlaku św. Jakuba w Hiszpanii. W pobli-
żu Astorgi, położonej w północno-zachodniej Hiszpanii, młodzi ludzie 
mogą współpracować początkowo przy różnych projektach budowla-
nych. Dotąd zbudowano m.in. schroniska i pomieszczenia dla młodzie-
ży na szlaku św. Jakuba oraz doprowadzono je do należytego stanu. Po 
etapie budowy uczestnicy pielgrzymują na piechotę albo jadą rowerem 
do Santiago de Compostela. Poznanie różnych kultur, wspólne postę-
py na szlaku św. Jakuba pozwalają na zbudowanie wzajemnego zaufa-
nia. Celem jest nie tylko przybyć do Santiago, lecz także przekroczyć 
własne granice. 

Projekt „Nauczane dla przyszłości” skierowany jest głównie 
do społecznie zaniedbanej oraz prawicowej młodzieży, której nie obej-
muje „normalny” system kształcenia. Poruszanie na seminariach proble-
matyki niemieckiego faszyzmu, konfrontacja z historycznymi „auten-
tycznymi miejscami”, świadkami historii, ofiarami nazizmu, a także 
prace konserwatorskie w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birke-
nau stanowią rodzaj podejścia edukacyjnego, a także przykład tego, 
co „szkoła może czynić”, aby uświadamiać i przeciwdziałać przemocy. 
Projekt należy rozumieć jako ofertę politycznego kształcenia. Ponieważ 
kampus Christophorus Jugendwerk od lat troszczy się o pozbawionych 
opieki małoletnich uchodźców, daje im także możliwość uczestnicze-
nia w wyjeździe do Oświęcimia. W momencie kiedy młodzi ludzie 
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chcieliby stać się częścią naszego społeczeństwa, istotne jest, aby poznali 
niemiecką historię, a w szczególności okres II wojny światowej i Holo-
kaust. Małoletni wywodzący się z kręgu kultury muzułmańskiej oraz 
pochodzący z kraju, gdzie panuje wojna, przyjeżdżają do nas, posiada-
jąc odmienny stan wiedzy o państwie Izrael i antysemityzmie. Z tego 
powodu ważne jest, aby poznali oni nasze społeczeństwo, a jeśli zdecy-
dują się na pozostanie u nas, nie powinniśmy zabraniać im zapoznania 
się z wiedzą na temat Holokaustu. 

Od 1993 roku projekt „Nauczanie dla przyszłości” odbywa się 
na terenie Muzeum Auschwitz. Stwarza on możliwość poznania historii 
narodowego socjalizmu, a także pozwala młodzieży uzyskać odpowiedzi 
na wiele pytań. Każdego roku młodzi ludzie – nie tylko z Christophorus 
Jugendwerk – wspólnie z zainteresowanymi dorosłymi oraz studentami 
Uniwersytetu Katolickiego, jadą na kilka dni do Oświęcimia, aby poprzez 
pracę, mającą na celu utrzymanie Miejsca Pamięci Auschwitz, a także 
przez rozmowę ze świadkami historii i zwiedzanie Muzeum Auschwitz-
-Birkenau poznać jego dzieje. 

Zgodnie ze swoim założeniem Stowarzyszenie obok realizacji projektu 
przejęło patronat nad znajdującym się w złym stanie barakiem dziecię-
cym na terenie KL Auschwitz II-Birkenau, a także zadbało o jego profe-
sjonalną restaurację. Od tego momentu projekt włączono do oficjalnego 
oprowadzania po Miejscu Pamięci Auschwitz-Birkenau179.

Opis projektu „Nauczanie dla przyszłości”

Uczestnicy projektu
Podczas pobytu w Polsce grupie liczącej maksymalnie 4 młodych 

ludzi towarzyszy każdego roku zasadniczo dwóch pracowników kampu-
su Christophorus Jugendwerk, by w sposób sensowny wspierać ich pod 
względem pedagogicznym. Ponadto w projekcie uczestniczy przynajmniej 

179 Zob. więcej informacji o projekcie, a także o Stowarzyszeniu pod adresem www.fu-
er-die-zukunft-lernen.de [dostęp: 25.05.2019].

http://www.fuer-die-zukunft-lernen.de/
http://www.fuer-die-zukunft-lernen.de/


/ 139 /

„Nauczanie dla przyszłości”. Projekt Kampusu Christophorus Jugendwerk

2 studentów Katolickiego Uniwersytetu we Freiburgu. Od roku grupa 
liczy w sumie od 8 do 14 osób.

Przygotowanie
Projekt przywiązuje dużą wagę do dobrowolności. Młodzież z kampu-

su Christophorus Jugendwerk, wykazująca zainteresowanie uczestnic-
twem, może zgłosić taką chęć u swoich opiekunów względnie u osób 
za niego odpowiedzialnych. Kilka tygodni przed planowaną podróżą 
do Polski odbywa się spotkanie wstępne, podczas którego ów projekt 
zostaje zaprezentowany wraz dziennym programem, a sami zaintereso-
wani mogą wzajemnie się poznać. We wspólnym kręgu kolejno odpowia-
dają m.in. na pytania: dlaczego chcą jechać do Auschwitz oraz co wiedzą 
na jego temat. Ze wszystkimi uczestnikami omówiony zostaje również 
fakt, że w miejscu pamięci będą uczestniczyć w pracach konserwator-
skich. Młodzi ludzie mają możliwość zastanowienia się, czy w dalszym 
ciągu chcą jechać do Polski.

Następnie na kilka dni przed podróżą odbywa się spotkanie, podczas 
którego omówione zostają wszystkie kwestie organizacyjne, a mianowi-
cie odjazd z kampusu Christophorus Jugendwerk, 12-godzinna podróż, 
pobyt w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu. 
Bardzo istotne jest, że wszyscy uczestnicy deklarują pisemnie gotowość 
realizacji programu projektu.

Program projektu 

Dzień pierwszy
Podróż do Oświęcimia
Na początku, kiedy wdrażano projekt, jego uczestnicy podróżo-

wali pociągiem z Breisach aż do samego Oświęcimia. Podróż trwała 
do 24 godzin. Później, celem polepszenia komfortu jazdy, grupa prze-
mierzała drogę małym busem w nocy. Od kilku lat podróż do Międzyna-
rodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu odbywa się w ciągu 
dnia i trwa około 12 godzin. 
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Dzień drugi
Program w Oświęcimiu
Przedpołudnie: zwiedzanie miasta Oświęcimia oraz Centrum 

Żydowskiego
Popołudnie: oprowadzanie po terenie byłego obozu macierzystego 

KL Auschwitz I
Wieczór: Refleksje 

Dzień trzeci
Przedpołudnie: oprowadzanie po terenie byłego obozu zagłady KL 

Auschwitz II-Birkenau 
Popołudnie: warsztat 
Wieczór: Refleksje

Dzień czwarty
Przedpołudnie: prace konserwatorskie w Muzeum Auschwitz- 

-Birkenau
Popołudnie: warsztaty i możliwość zwiedzenia wystaw narodowych 

w obozie macierzystym KL Auschwitz I
Wieczór: Refleksje

Dzień piąty:
Wycieczka do Wieliczki (kopalnia soli), a następnie do Krakowa, 

w tym zwiedzanie Starego Miasta

Dzień szósty:
Wycieczka do Krakowa oraz do dawnego budynku administracyj-

nego Fabryki Emalia Oskara Schindlera, po czym zwiedzenie Kazimie-
rza – dawnej dzielnicy żydowskiej Krakowa

Dzień siódmy:
Przedpołudnie: prace konserwatorskie
Popołudnie: warsztat
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Dzień ósmy: 
Przedpołudnie: prace konserwatorskie
Popołudnie: warsztat i ocena I części projektu

Dzień dziewiąty:
Przedpołudnie: uroczystość w baraku dziecięcym w Birkenau
Popołudnie: ocena II części projektu, a następnie podróż powrot-

na do domu

Dzień dziesiąty:
Przybycie do kampusu Christophorus Jugendwerk

Najważniejsze punkty programu:

Zwiedzanie terenu byłego obozu macierzystego KL Auschwitz I  
oraz KL Auschwitz II-Birkenau
Od lat zbierane doświadczenie na temat odwiedzania Muzeum 

Auschwitz-Birkenau przez różne grupy dowiodło, że konieczne jest zorga-
nizowanie specjalnego oprowadzania po Miejscu Pamięci Auschwitz dla 
uczestników projektu „Nauczanie dla przyszłości”. Młodzi ludzie uczest-
niczący w projekcie są w większości podopiecznymi Stowarzyszenia 
Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Kampusu Christophorus Jugendwerk 
w Breisach-Oberrisingen. Chodzi tutaj o młodych chłopców znajdujących 
się w trudnej sytuacji społecznej i życiowej. W zeszłych latach uczestni-
ków projektu wsparła młodzież, która przybyła do Niemiec, będąc pozo-
stawionymi bez opieki nieletnimi uchodźcami. Są to przede wszystkim 
ludzie z obszarów ogarniętych działaniami wojennymi w Afryce i Azji 
Południowo-Zachodniej; głównie wyznawcy islamu. Zarówno dla tych 
młodych ludzi, jak i pochodzących z Niemiec względnie tam dorasta-
jących dzieci migrantów zamieszkujących dom Stowarzyszenia Pomocy 
Dzieci i Młodzieży, musiała zostać opracowana nowa koncepcja zwie-
dzania. Od lat staramy się o to, aby oprowadzanie po Miejscu Pamię-
ci Auschwitz odbywało się z tym samym przewodnikiem. Taka osoba 
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(w tym przypadku nauczycielka polskiej szkoły zawodowej) jest poin-
formowana o grupie, zna problematykę, z jaką będą mierzyć się młodzi 
ludzie, a także współpracuje ściśle z opiekunem projektu. Podczas opro-
wadzania, odbywającego się w dwóch turach, z których każda trwa po 
4 godziny, przewodniczka jest w stałym kontakcie z obydwoma opieku-
nami. Młodzi ludzie powinni mieć wystarczającą ilość czasu na zaznajo-
mienie się z tematyką. Jednak często potrzebują go więcej, aby przyswoić 
całość. Ze względu na ich niedostatki w wykształceniu, a także ograni-
czenia socjalne oraz brak znajomości języka migrantów oprowadzający 
musi mówić prostym językiem, a przede wszystkim – mieć cierpliwość. 

Przed wizytą w Miejscu Pamięci Auschwitz zawierany jest z uczest-
nikami następujący układ: jeżeli ktoś nie może brać udział w oprowa-
dzaniu względnie nie chce, zgłasza ten fakt opiekunowi, który wspólnie 
z nim nie kontynuuje dalej zwiedzania i mu towarzyszy. Zostaje o tym 
również poinformowany przewodnik/przewodniczka. Młodociany ma 
możliwość zobaczenia pozostałej części Miejsca Pamięci Auschwitz, 
w ramach wizyty w blokach prezentujących wystawy narodowe, aby 
w ten sposób całość nadrobić. 

Bardzo ważne w projekcie jest dokładne oprowadzenie po terenie, 
którego częścią jest barak dziecięcy i teren obozu kobiecego w Birke-
nau, ponieważ los dzieci w Auschwitz odgrywa tutaj zasadniczą rolę. 
Dla młodych ludzi ze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży, 
którzy znajdują się w trudnej sytuacji społecznej, szczególnie emocjonal-
nym momentem jest poznanie historii baraku dziecięcego. Młodzi ludzie 
przypominają sobie często swoje dzieciństwo, przeżyte na obszarze ogar-
niętym działaniami wojennymi. Potem wszyscy uświadamiają sobie, jak 
ważne jest, że renowacja tego baraku była możliwa dzięki wsparciu finan-
sowemu Niemiec oraz że między innymi malowidła na ścianach bara-
ku mogły zostać odrestaurowane dzięki pomocy instytucji, pod opieką 
której młodzież pozostaje. Fakt ten stanowi dla nich powód do dumy. 
Emocjonalnym odkryciem jest również fakt, że przewodnik oprowa-
dzający grupę po Birkenau zna założenia projektu, dysponuje czasem, 
a także pozostawia uczestnikom jego wystarczającą ilość.
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Odwiedzenie wystaw narodowych
Po południu, po pracach konserwatorskich, uczestnicy mogą odwie-

dzić wystawy narodowe. Wszyscy spędzają wiele czasu głównie w bloku 
27, gdzie znajduje się wystawa poświęcona Shoah. Młodym osobom, które 
wywodzą się ze środowisk migranckich, często łatwiej jest zrozumieć tłuma-
czenia wypowiedzi po angielsku niż oprowadzanie w języku niemieckim. 

Prace konserwatorskie 
Podczas pewnego jesiennego przedpołudnia, po tym jak podczas 

prac „konserwatorskich” prowadzonych w obrębie byłych krematoriów II 
i III na terenie Birkenau zebrano ponad 20 pełnych worków liści, jeden 
z uczestników stwierdził ze zdumieniem: „jeżeli tego nie zrobimy [nie 
oczyścimy terenu, przyp. red.], za kilka lat nie będzie można nic zobaczyć”.

Już podczas spotkania wstępnego w Niemczech poruszana i wyja-
śniana jest kwestia prac konserwatorskich. Wówczas nic to nie mówi 
młodym ludziom. Dopiero w trakcie przydzielania zadań przez pracowni-
ków Muzeum dowiadują się, jakie są wobec nich oczekiwania. W począt-
kowych latach realizacji projektu usuwano na przykład nadmiar ziemi 
z dróg obozowych albo z latryny w Birkenau, obecnie prowadzi się głów-
nie prace ogrodnicze.

W kolejnych latach 
W kolejnych latach uczestnicy projektu podejmowali się m.in. takich 

prac jak: wielokrotnie usuwali liście i suche gałęzie z dróg znajdujących się 
w byłym obozie macierzystym KL Auschwitz I, czyścili studzienki, rynny 
oraz porządkowali i dbali o czystość dróg na terenie Auschwitz II-Birke-
nau. W ramach prowadzonych prac konserwatorskich umyto także okna 
w jednym z bloków obozu macierzystego, gdzie nie było żadnej wysta-
wy, oraz przycięto żywopłoty w obydwu obozach. O wszystkich ważnych 
z punktu widzenia renowacji pracach uczestnicy informowali podczas 
rund ewaluacyjnych oraz w sporządzanej dokumentacji.

Duże wrażenie na uczestnikach wywarło np. czyszczenie puszek 
z Cyklonem B. Podczas tej pracy młodzież otrzymała zadanie wyszukiwania 
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określonych numerów seryjnych, aby móc dokładniej określić, kiedy 
puszki zostały dostarczone do KL Auschwitz i kiedy je ewentualnie 
„wykorzystano”.

W 2018 roku grupa przeżyła bardzo emocjonalne spotkanie, kiedy 
to prowadziła prace w pobliżu krematorium I w obozie macierzystym. 
Trzech młodych ludzi pochodzących z rodzin emigranckich, którzy akurat 
znajdowali się z taczkami na drodze, zostało zapytanych przez starszego 
mężczyznę z jarmułką na głowie, który przedstawił się jako londyńczyk, 
dlaczego wykonują te prace. Po tym jak projekt został krótko przedsta-
wiony, a osobisty wkład w zachowanie Miejsca Pamięci Auschwitz wyja-
śniony, jeden z małoletnich, będący tak jak pozostali muzułmaninem, 
odpowiedział: „Aby to się już nigdy więcej nie wydarzyło”. Mężczyzna 
ze łzami w oczach podał rękę młodym ludziom i poszedł dalej. 

W ciągu 25 lat realizacji projektu jego uczestnicy byli często pytani 
przez odwiedzających miejsce pamięci, dlaczego podejmują się takich 
prac w Auschwitz, zaś pod koniec jego realizacji pytano ich o to, czy 
wykonywane przez nich prace konserwatorskie mają sens. Tak jak różni 
są uczestnicy, tak zróżnicowane są ich odpowiedzi, np.: 

– [jest to] bardzo sensowne, ponieważ teraz byłoby jeszcze więcej liści 
– prace były super
– był to rodzaj uwolnienia/oczyszczenia umysłu 
– prace sprawiały radość

Rozmowa ze świadkiem historii
W ostatnich latach coraz trudniej jest o rozmowę ze świadkami histo-

rii, jednak w ciągu 25 lat stanowiła ona zawsze element składowy projek-
tu. Lista ocalałych, z którymi mieli okazję porozmawiać nasi uczestnicy, 
jest długa. W latach ubiegłych, kiedy to z powodów zdrowotnych niezbyt 
wielu świadków historii mogło spotkać się z młodzieżą, oglądano nagra-
nia wideo z wcześniejszych pobytów. Bardzo ważna dla projektu, a także 
poruszająca dla jego uczestników, była rozmowa z Henrykiem Mandel-
baumem. Swoje zaangażowanie, szczególnie poprzez rozmowy z młodymi 
ludźmi, podsumował on pewnego razu w następujący sposób: „Cieszy 
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mnie, że mam jeszcze siłę opowiadać o tym piekle. Martwi wszystko znie-
śli. Oni żyją pośród nas, jeśli o tym mówimy. Dzięki opowieściom o nich 
dalej żyją pośród nas ich historie. Dziękują nam. Otrzymują życie dzięki 
nam. Więcej już nic nie możemy dla nich uczynić”180. Henryk Mandel-
baum zmarł 17 czerwca 2008 roku, 5 tygodni po rozmowie z uczestni-
kami projektu. Często używane przez niego, na początku rozmowy „Moi 
Kochani...” pamiętają wszyscy do dzisiaj. 

Wizyta w Fabryce Schindlera 
Odkąd miasto Kraków przekształciło teren dawnej fabryki Schin-

dlera w muzeum i zorganizowało tam stałą wystawę o sytuacji Krakowa 
w czasie okupacji niemieckiej, wizyta w „Fabryce Schindlera” stanowi 
stały punkt programu. Ponieważ wystawa pt. „Kraków – czas okupacji 
1939–1945” opowiada nie tylko o Oscarze Schindlerze, odwiedziny tego 
miejsca są dla grupy bardzo wartościowe. Warto nadmienić, że uczest-
nicy posiadają bardzo niewielką wiedzę o II wojnie światowej. Pobyt 
w muzeum, połączony z wizytą w dawnej żydowskiej dzielnicy Kazi-
mierz, a także w miejscu, gdzie znajdowało się niegdyś getto, pomaga 
w znacznym stopniu zrozumieć to, co się tam wydarzyło. 

Uroczystości w baraku dziecięcym 
Ostatniego dnia, krótko przed odjazdem, wszyscy uczestnicy jadą 

do Birkenau i po raz ostatni odwiedzają barak dziecięcy na tzw. odcin-
ku kobiecym. Ponieważ „Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Baraku 
Dziecięcego Auschwitz-Birkenau” jest także patronem projektu, barak 
dziecięcy stanowi dla młodzieży bardzo ważne i emocjonalne przeży-
cie. W trakcie uroczystości ważnym punktem programu jest czytany 
na głos tekst, na który składają się fragmenty relacji byłej więźniarki 
Eulalii Kurdej.

Na zakończenie uroczystości wszyscy uczestnicy otrzymują róże, 
z którymi w ciszy przemierzają drogę, aby położyć je w miejscu według 

180 Cytat z dokumentacji projektu „Nauczanie przyszłości” (2008 rok).
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nich (najbardziej) odpowiednim. Każdy otrzymuje tyle czasu, ile tylko 
potrzebuje. Grupa projektowa czci w ten sposób pamięć ofiar, a także 
ma możliwość pożegnać się z miejscem i jego historią. 

Oferta pedagogiczna Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu 
Grupa projektowa wciąż na nowo uczestniczy w różnych ofertach 

pedagogicznych Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży. Jednak-
że, w zależności od dynamiki grupy oraz sposobu przedstawienia historii 
przez Ocalałego, można z tego zrezygnować. Opiekunowie odpowiedzial-
ni za projekt pracują następnie w małych grupach albo indywidualnie 
z młodzieżą. 

Warsztat „Wyobrażenie w inny sposób” (Papier i Farby)
Prawie od samego początku warsztat „Wyobrażenie w inny sposób” 

stanowi stały element pracy pedagogicznej w trakcie realizacji projektu 
„Nauczanie dla przyszłości”.

Po zwiedzeniu byłego obozu macierzystego KL Auschwitz I i KL 
Auschwitz II-Birkenau, uczestnicy zostają poproszeni, aby uwiecznić 
na rysunku to, co najmocniej ich poruszyło oraz wywarło na nich najsil-
niejszy wpływ. Osoby biorące udział w projekcie otrzymują dostateczną 
ilość czasu, farby i papier, po czym na swój własny sposób przelewają 
na papier to, co uważają za istotne. Następnie każdy prezentuje krótko 
swój rysunek i go objaśnia. Wszystkie obrazy zostają włączone do doku-
mentacji projektu. 

„Przyjrzeć się” — seminarium fotograficzne 
Projekt „Przyjrzeć się” realizowany podczas wizyty w Oświęcimiu stano-

wił element podsumowania pobytu w Miejscu Pamięci Auschwitz. Semina-
rium było główny punktem pobytu realizowanego w dniach 17–25 sierpnia 
1996 roku w Polsce. Uczestników poproszono o to, aby po kilkudnio-
wym zaznajamianiu się z historią Miejsca Pamięci Auschwitz sfotografo-
wali to, co ich najsilniej poruszyło oraz wywarło na nich ogromne wraże-
nie. Zrobione fotografie nie odnoszą się ani do współczesności Muzeum 
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Auschwitz-Birkenau, ani do przeszłości obozu, lecz stanowią spojrzenie 
fotografujących na pozostałości obozu koncentracyjnego i zagłady. Spośród 
mnóstwa fotografii wybrano kilka zdjęć, które potem wydane zostały 
w postaci książki. Każde wytypowane zdjęcie otrzymało również napisy 
od uczestnika. Po powrocie z Oświęcimia wszystkie fotografie pojawiły się 
w albumie pt. „Przyjrzeć się – młodzi ludzie patrzą na Auschwitz”, który 
został wydany przez wydawnictwo Lambertus w Breisgau. Wydawca poświę-
cił album byłemu więźniowi Stanisławowi Ciencali, który podczas licznych 
spotkań z młodzieżą, w tym także z uczestnikami projektu „Nauczanie dla 
przyszłości”, opowiadał o swoich przeżyciach. Jego niestrudzoną troską 
było to, aby dzielić się z młodymi ludźmi doświadczeniami.

Wszystkie fotografie można było zobaczyć w różnych miejscach 
podczas wystawy czasowej, np. w Parlamencie Europejskim w Strasburgu, 
w Niemieckim Stowarzyszeniu Caritas we Freiburgu, w ratuszu miasta 
Rostock, w żydowskiej gminie w Rostocku oraz na Katolickim Uniwer-
sytecie we Freiburgu, a także w wielu innych miastach.

Filmy tematyczne
Na życzenie uczestników często pokazywany jest, w czasie jednego 

z wieczorów, film dotyczący tematyki Holokaustu. W ostatnich latach, 
w związku z wizytą w Krakowie, w dzielnicy Kazimierz i na Podgórzu, 
a także w byłej fabryce Schindlera, można było obejrzeć film pt. „Lista 
Schindlera”. 

Nagranie filmowe 
Wielokrotnie w historii projektu uczestnikom towarzyszyli kame-

rzyści. W 2014 roku była to ekipa filmowa przygotowująca reportaż dla 
niemieckiej telewizji odnośnie do 70. rocznicy wyzwolenia niemieckiego 
nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. 
Film pokazywał 3 różne grupy odwiedzających Miejsce Pamięci Auschwitz, 
a byli to mianowicie: uczniowie policji z Hamburga, gimnazjum z Stadha-
gen koło Hanoveru oraz grupa projektowa z kampusu Christophorus 
Jugendwerk w Breisach-Oberrisingen, której towarzyszono podczas pobytu 
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w Oświęcimiu, a także z którą przeprowadzono wywiad. Owocem pracy 
jest bardzo wartościowy reportaż o naszej grupie projektowej181.

„Nauczanie dla przyszłości – Stowarzyszenie Na Rzecz Utrzyma-
nia Baraku Dziecięcego Auschwitz-Birkenau e.V.” wyprodukowało film 
z okazji jubileuszu 25-lecia (realizacji projektu) pt. 25 lat projektu „Naucza-
nie dla przyszłości”. Dodatkowo sporządzono imponujący opis projektu, 
uwzględniający również jego cele na przyszłość.

Wolny czas 
Chcąc uniknąć dużego przeciążania uczestników, pomiędzy poszcze-

gólnymi punktami programu zapewnione są odpowiednie przerwy, 
podczas których mają oni wystarczającą ilość czasu, aby odpocząć. Poza 
historyczną konfrontacją oraz pracami konserwatorskimi projekt przewi-
duje także aspekt rekreacyjny. Mniej więcej w połowie pobytu grupa opusz-
cza Oświęcim i jedzie do Krakowa. Odwiedza kopalnię soli w Wielicz-
ce, wpisaną na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO, 
a następnie krakowskie Stare Miasto. Młodzież ma możliwość indywidu-
alnego zwiedzenia miasta. Wieczorem odbywa się tam również kolacja. 
Później grupa wraca do Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży.

Każdego wieczoru, po oficjalnej części programu, wszyscy uczestnicy 
mogą spędzić czas wolny w świetlicy MDSM-u w Oświęcimiu, razem albo 
też z członkami innych grup. Tymczasem częstokrotnie siedzą wspólnie 
ze swoimi opiekunami i opowiadają o przeżytym dniu. 

Dokumentacja 
Każdego wieczoru, po rundzie refleksji, uczestnicy pracują nad doku-

mentacją projektową. Codziennie młodociany ma do dyspozycji kame-
rę (w ostatnich latach uczestnicy używali często własnych telefonów). 
Wspólnie z dorosłym pisze albo sporządza raport odnośnie do prze-
żytego dnia. Decyduje także o tym, które zdjęcia zostaną włączone 

181 Zob. https://auschwitzundich.ard.de/auschwitz_und_ich/ARD-Dokumentation-Ich-fahre- 
nach-Auschwitz,auschwitz336.html [dostęp: 25.05.2019].

https://auschwitzundich.ard.de/auschwitz_und_ich/ARD-Dokumentation-Ich-fahre-nach-Auschwitz,auschwitz336.html
https://auschwitzundich.ard.de/auschwitz_und_ich/ARD-Dokumentation-Ich-fahre-nach-Auschwitz,auschwitz336.html
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do dokumentacji. Studenci Katolickiego Uniwersytetu we Freiburgu, 
uczestniczący w projekcie, przygotowują materiały, które są publikowa-
ne po powrocie do Niemiec. 

Pytania 
Projekt często jest analizowany. „Po co jechać do Auschwitz, skoro 

do Dachau jest bliżej?”, „Co to daje młodzieży?”, „Co, jeżeli nie poje-
dzie żaden prawicowy ekstremista?”, „Dlaczego wśród uczestników są 
emigranci?”, „Dlaczego to tak długo trwa?”.

Nie zawsze łatwo jest uzasadnić, dlaczego uczestnicy jadą 1250 kilo-
metrów przez 12 godzin do Oświęcimia, aby pracować nad tematem, który 
może zostać także opracowany w kampusie Christophorus Jugendwerk. 
W tym wypadku można by było pojechać do Dachau, który byłby szybciej 
osiągalny. Ponieważ projekt jest silnie powiązany z historią baraku dziecię-
cego w Auschwitz-Birkenau, sensowne wydaje się jednak nadal zabiera-
nie tam młodych ludzi. Wszyscy uczestnicy: znajdujący się w niekorzyst-
nej sytuacji społecznej, prawicowa młodzież czy też młodzi ludzie będący 
imigrantami albo pochodzący z Niemiec, zawsze opowiadali, jak ważne 
było dla nich to, aby tak długo zajmować się na miejscu wspomnianym 
tematem. Ostatniego dnia projektu, a także po powrocie do kampusu 
Christophorus Jugendwerk, uczestnicy są pytani o to, co ich poruszyło. 

Poniżej zaprezentowano wypowiedzi niektórych uczestników, które 
znajdują się w dokumentacji projektu:

„Zyskałem doświadczenie. Słyszałem wiele historii o Auschwitz 
i chciałem sam przeżyć to, co się wydarzyło. Teraz rzeczywiście znam 
tę historię. Zmieniłem się i zaprzestałem wygłaszania głupich frazesów. 
Do tego zacząłem się lepiej uczyć” (21-letni uczestnik).

„Barak dziecięcy był bardzo ciemny. Nie było pięknego widoku. To 
nie powinno już więcej się wydarzyć. Birkenau ma długą historię. Róża 
powinna przyczynić się do tego, aby nie przybyły tam już więcej żadne 
pociągi. Modliłem się Ojcze Nasz, żeby nie zginęli już tam żadni ludzie” 
(16-letni młodociany, który położył swoją różę na szynach przy bramie 
wjazdowej w Birkenau).
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„Dużo się dowiedziałem. Dostarczyło mi to wiele wrażeń. Chciała-
bym, aby pozostało to wszystko. To nie powinno zniknąć. Neonaziści 
musieliby choć na chwilę tam się udać, by mieć jakiekolwiek wyobraże-
nie o tym miejscu” (15-latek).

„Nie mogę sobie wyobrazić, co tu się wydarzyło, jak wyglądało życie 
więźniów. Opowiadałem mojej mamie o wizycie, zasmuciła się i jest 
trochę załamana” (17-latek).

„Dużo widziałem i przy tym wiele się nauczyłem. Pozostało mi to 
wszystko w głowie; muszę często o tym myśleć. Przede wszystkim o zdję-
ciach, zdjęciach dzieci i wychudzonych ludziach… Rozmawiałem o tym 
z moją przyjaciółką oraz opowiadałem mojej mamie o podróży, ale więcej 
się o to nie dopytywała” (17-latek).

„Tak wiele się zmieniło. Muszę dowiedzieć się dużo o przemocy 
i nienawiści. Ogromne wrażenie wywarło na mnie pomieszczenie z włosa-
mi i obuwiem; snują mi się także dziś po głowie prace konserwatorskie 
dotyczące puszek z Cyklonem B. Rozmawiałem o tym z rodziną, z moją 
dziewczyną i z moimi opiekunami. Bardzo się zdenerwowałem, kiedy 
zobaczyłem, jak lekceważąco przed krematorium zachowuje się wielu 
odwiedzających. Najchętniej powiedziałabym im coś” (17-latek).

Młody człowiek, który jako małoletni przez ponad rok uciekał z Erytrei 
do Niemiec oraz jako uczestnik projektu odwiedził blok 11 w obozie 
macierzystym, podczas rundy ewaluacyjnej powiedział: „Mogę zrozu-
mieć, jak żyli tutaj ludzie. W Północnej Afryce musiałem miesiącami 
spać na takich słomianych materacach, zanim zyskałem możliwość prze-
dostania się dalej do Europy”. 

Inny młody mężczyzna pochodzący z terenu ogarniętego wojną, 
zdobywający wykształcenie w kampusie Christophorus Jugendwerk, 
powiedział po uroczystości w baraku dziecięcym, że po tym jak położył 
swoją różę w Birkenau przy krematorium, odciął się od swojej przeszło-
ści. Przeszłości, która w domu przypominała mu tylko wojnę. Teraz może 
cieszyć się życiem na wolności. Ważną rzeczą było dla niego doświad-
czyć, że chociaż tutaj – w Europie – wydarzyło się coś złego, to obecnie 
panuje pokój. 
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„Nauczanie dla przyszłości”. Projekt Kampusu Christophorus Jugendwerk

Auschwitz – „Nauczanie dla przyszłości”. Uczestnicy projektu wspominają 
Na Jubileusz 20-lecia Stowarzyszenia „Nauczanie dla przyszłości – Stowa-
rzyszenie Na Rzecz Utrzymania Baraku Dziecięcego Auschwitz-Birkenau 
e.V.” kilkoro uczestników i uczestniczek zostało poproszonych o to, aby 
napisać swoje wspomnienia z pobytu w Oświęcimiu, który realizowali 
w ramach projektu. Powstała nadzwyczajna i robiąca wrażenie publika-
cja, w której byli uczestnicy omawianego przedsięwzięcia opisują swoje 
wspomnienia, obejmujące okres pobytu w Miejscu Pamięci Auschwitz-
-Birkenau. Nawet jeśli nie wszyscy uczestnicy się wypowiedzieli, tylko 
12 młodocianych uczestników i 24 dorosłych, książka jest wartościo-
wym świadectwem. Poza tym stanowi dowód na to, jak sensowny był, 
jest i w przyszłości będzie projekt „Nauczanie dla przyszłości”.

Tumaczenie z j. niemieckiego – Kinga Żelazko 
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Jak możesz zostać świadkiem [historii – TM], jeżeli nie widzisz?
“Blind Love: A Holocaust Journey Through Poland  

with Man’s Best Friend”182

Wstęp
Do kogo należy przeszłość? Wielu chciałoby, by była dobrem wspólnym 
przynależnym każdemu183. W praktyce wciąż nie wszyscy mają do niej 
równy dostęp. Wśród pomijanych są osoby z niepełnosprawnościami184. 
Choć często spychane na margines, wcale nie są grupą o marginalnym 

182 Niniejsze pytanie pochodzi ze zwiastunu filmu “Blind Love: A Holocaust Journey Thro-
ugh Poland with Man’s Best Friend” (reż. Eli Rubenstein), w którym przedstawiona zo-
stała wizyta osób niewidomych i niedowidzących pochodzących z Izraela w miejscach 
związanych z Holokaustem podczas Marszu Żywych w 2013 r. W wersji anglojęzycznej 
pytanie ma następujące brzmienie: How you become a witness when you cannot see?

183 Przykładem takich działań są chociażby projekty „Włączani w historię” oraz „Historia do-
stępna!” zrealizowane przez Fundację Kultury Bez Barier, które miały na celu zwiększenie 
dostępności treści historycznych; http://kulturabezbarier.org/projekty,m,mg,40,186,191 
[dostęp 15.05.2019] http://kulturabezbarier.org/historia-dostepna,m,mg,40,187,258 
[dostęp 15.05.2019].

184 Dane dotyczące udziału osób z niepełnosprawnościami w kulturze mają charakter roz-
proszony. Prace dotyczące poszczególnych rodzajów niepełnosprawności wskazują jednak 
na występowanie wielu ograniczeń fizycznych, ekonomicznych i społecznych w dostępie 
do dóbr kultury. Zob.: L. Ploch, Dyskryminacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, 
„Student niepełnosprawny. Szkice i rozprawy” 2018, z. 11, 185–201, http://hdl.handle.
net/11331/1927 [dostęp: 12.05.2019]; A. Nowak, Uczestnictwo osób niepełnosprawnych 
w kulturze, „Chowanna” 2015, nr 1, s. 91–102; H. Żuraw, Udział osób niepełnosprawnych 
w życiu społecznym, Warszawa 2008.

TOMASZ MICHALIK

NiePEŁNOsPRAWNI w muzeum. Od wyzwań 
poznawczych i etycznych do nadziei 
na nową wizję historii

http://kulturabezbarier.org/projekty,m,mg,40,186,191
http://kulturabezbarier.org/historia-dostepna,m,mg,40,187,258
http://hdl.handle.net/11331/1927
http://hdl.handle.net/11331/1927
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znaczeniu. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego liczba osób 
niepełnosprawnych w Polsce wynosi prawie 4,7 mln185. To 12,2% ludno-
ści kraju. Inne badania (przeprowadzone na zlecenie Unii Europejskiej) 
wskazują, że takich osób jest aż 7,7 mln186.

Wraz z ratyfikowaniem przez Polskę Konwencji ONZ o Prawach 
Osób Niepełnosprawnych nasz kraj potwierdził, że osoby z różnymi 
dysfunkcjami są dysponentem wszystkich, a nie tylko wybranych praw 
i wolności człowieka. Jednocześnie nasze państwo zobowiązało się do ich 
realizacji187. Wśród wspomnianych praw znajduje się prawo do równego 
dostępu do dóbr kultury. Jednym z tych dóbr jest dziedzictwo związane 
z tragicznym wydarzeniem w dziejach świata określanym mianem Shoa.

Udostępnianie dziedzictwa oraz wiedzy o Zagładzie jest nie tylko 
wyzwaniem poznawczym, ale także zadaniem etycznym188. Nie ulega 
wątpliwości, że to właśnie miejsca pamięci i muzea martyrologiczne mają 
szczególną misję w stosunku do osób wykluczonych i zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym. Rzeczywistość Zagłady to w dużej mierze histo-
ria osób wygnanych na margines, uznanych za nieprzydatne ze wzglę-
du na narodowość, dysfunkcje fizyczne czy mentalne. Czas nie tylko 
udostępnić tę historię tym, których z różnych względów wykluczamy 
dziś, ale także zaprosić ich do przedstawienia swojego sposobu myślenia 
o tragicznych wydarzeniach II wojny światowej.

W momencie pisania tego artykułu mija 6 lat od ratyfikowania przez 
Polskę Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Pierwszy raz 
od czasów jej podpisania Polska wykonuje swoisty rachunek sumienia z jej 

185 Główny Urząd Statystyczny. Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań. Raport z wyni-
ków, Warszawa 2011, s. 63–67.

186 Różnica pomiędzy wynikami badań związana jest z zastosowaną metodologią pomiaru 
oraz definicją niepełnosprawności. W badaniu zaprojektowanym przez Eurostat niepeł-
nosprawność definiowana była w oparciu o subiektywną ocenę możliwości wykonywania 
czynności codziennych. W badaniu przeprowadzonym w ramach Narodowego Spisu Po-
wszechnego wzięto pod uwagę kryteria prawne oraz subiektywną ocenę stanu zdrowia, 
przy czym kryteria subiektywnego poczucia niepełnosprawności były węższe niż w bada-
niu zleconym przez Eurostat. 

187 Konwencja o prawach, Dz. U. 2012, poz. 1169.
188 P. Trojański, Auschwitz i Holocaust: dylematy i wyzwania polskiej edukacji, Oświęcim 2008. 
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realizacji189. Jedną z podnoszonych kwestii jest dostępność obiektów publicz-
nych dla osób z niepełnosprawnościami oraz kwestie edukacji. Włączając 
się w tę dyskusję, w niniejszym artykule chciałbym podjąć problematy-
kę szczególnie istotną w kontekście edukacji nieformalnej prowadzonej 
w muzeach związanych z tematyką historyczną – zastanowić się nad kwestią 
wpływu schematów poznawczych na sposób wytwarzania wiedzy o prze-
szłości i formę, w jakiej udostępniania się ją odwiedzającym o specjalnych 
potrzebach. Pragnę także wskazać szanse i zagrożenia wynikające z naszych 
nawyków myślowych. W końcu – zadać pytanie o to, czy jeśli czyjeś ciało 
nie jest w pełni sprawne, to czy oznacza to, że jego myśli są także „niepeł-
no(s)prawne”? A może po prostu są inne od naszych?

Niepełnosprawność: od definicji do heteroschematów poznawczych
Termin „niepełnosprawność” używany jest obecnie do opisywania szero-
kiej klasy dysfunkcji biologicznych oraz zjawisk społecznych. Początko-
wo związany był jednak przede wszystkim z inwalidztwem wojennym. Po 
II wojnie światowej zaczęto stosować go do określania osób niezdolnych 
do pracy. W drugiej połowie XX wieku stopniowo rozszerzano grupy, 
do których się odnosi. Objęto nim nie tylko osoby w wieku produkcyj-
nym, ale także dzieci czy seniorów190. W 1980 roku Światowa Organizacja 
Zdrowia opublikowała Międzynarodową Klasyfikację Uszkodzeń, Niepeł-
nosprawności i Upośledzeń, w której dokonała ważnego rozróżnienia na: 
niepełnosprawność funkcjonalną i społeczną191. Ta pierwsza odnosi się 
do wszystkich ograniczeń i braków biologicznych, które uniemożliwiają 

189 W 2018 roku Komitet ONZ ds. Osób z Niepełnosprawnościami z siedzibą w Genewie 
skierował do strony polskiej 52 pytania dotyczące wdrażania Konwencji w naszym kraju. 
Na podstawie udzielonych odpowiedzi wystosowano rekomendację dotyczących dalszych 
zmian. Omawiane dokumenty można znaleźć na stronie Komitetu ds. praw człowieka 
ONZ (kod CRPD/C/POL/Q/1; CRPD/C/POL/CO/1).

190 K. Sala, Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych w Polsce, „Wrocławskie Studia 
Politologiczne” 2016, nr 21, s. 83–84.

191 International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps: a manual of clas-
sification relating to the consequences of disease, published in accordance with resolution 
WHA29.35 of the Twenty-ninth World Health Assembly, May 1976, Geneva, Switzerland, 
World Health Organization: 1980.
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swobodne funkcjonowanie danej jednostce. Ta druga wskazuje na wyklucze-
nie społeczne spowodowane posiadaniem niepełnosprawności funkcjonal-
nej. W późniejszych klasyfikacjach, bazując na rozróżnieniu wprowadzonym 
w 1980 roku, podkreślono wielowymiarowość zjawiska niepełnospraw-
ności. Ujawnia się ono na styku cech biologicznych, otoczenia fizycznego 
i społecznego – ma charakter biopsychospołeczny192.

Jak pokazuje historia, kategoria niepełnosprawności zmieniała 
swoje znaczenie w czasie. Niepełnosprawność nie jest zatem własno-
ścią obiektywną, ale czymś konstruowanym kulturowo193. W różnym 
czasie różne osoby określano mianem niepełnosprawnych, wykluczając 
je tym samym z części życia wspólnotowego. Mając to na uwadze, wielu 
badaczy podkreśla fakt, że niepełnosprawność jest nie tyle problemem 
natury biologicznej, ile przede wszystkim zjawiskiem społecznym194. 
Oprócz rozwoju medycyny, kluczowe jest znoszenie barier kulturowych 
wytworzonych w stosunku do osób z dysfunkcjami. Niepełnosprawność 
nie tkwi w ułomnościach ciała, ale zaczyna się w momencie, gdy osoba 
z dysfunkcją napotyka na nieprzyjazne otoczenie (zarówno fizyczne, jak 
i kulturowo-społeczne)195.

Biorąc to pod uwagę, coraz więcej instytucji, w tym muzeów, wpro-
wadza zmiany, mające na celu udostępnienie zbiorów i dziedzictwa, 
którym się opiekują, jak najbardziej zróżnicowanej grupie osób. Nawią-
zując do Foucaulta, możemy powiedzieć, że instytucje takie starają się 
stworzyć inne (lepsze!) przestrzenie, czyli heterotopie196. Heterotopie 
według wspomnianego filozofa to swoiste światy w światach. Miejsca 
wyłamujące się z porządku społecznego. Skoro w „normalnym” świecie 
są ludzie wykluczani i nieposiadający równego dostępu do dóbr kultury, 

192 International Classification of Functioning, Disability and Health, World Health Organiza-
tion: 2001.

193 M. Foucault, History of Madnees, London-New York 2006.
194 C. Barnes, M. Geof, Disability, Cambridge 2002.
195 M. Zakrzewska, M. Zima-Parjaszewska, Niepełnosprawność intelektualna – życie i prawo, 

„Szkolenia Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów” 2015, nr 7, s. 14–16.
196 M. Foucault, Inne przestrzenie, „Teksty Drugie” 2005, nr 6, s. 117–125. 
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w heterotopicznym (czyli innym) świecie, o który walczymy, osoby 
z dysfunkcjami nie powinny napotykać żadnych barier fizycznych, społecz-
nych i kulturowych. Owo usuwanie barier ma zarówno charakter zmian 
przestrzennych (w postaci znoszenia ograniczeń architektonicznych), jak 
i rozszerzania oferty wystawienniczej i edukacyjnej. W ramach tych dzia-
łań coraz więcej placówek opracowuje materiały oraz ścieżki zwiedzania 
dedykowane osobom z dysfunkcjami zmysłów czy lekcje przeznaczone 
dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Przedsięwzięciem 
tego typu jest między innymi projekt „Trudne – proste słowa”, realizo-
wany przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. 

W cieniu inicjatyw nastawionych na zmiany społeczne oraz niwelo-
wanie barier w przestrzeni fizycznej pozostają działania myślowe. Choć 
niewidoczne, są one szczególnie ważne w przypadku projektów edukacyj-
nych. Przekazywanie i wytwarzanie wiedzy jest ściśle związane ze sposo-
bem funkcjonowania ludzkiego umysłu. Chcąc więc otworzyć eduka-
cję na osoby z niepełnosprawnościami, powinniśmy zastanowić się nad 
zmianą modeli poznawczych, którymi posługujemy się do opisu rzeczy-
wistości, lub stworzyć świat, w którym nasze modele będą dostępne dla 
tych, którzy odbierają rzeczywistość inną paletą zmysłów lub koncep-
tualizują ją w odmienny sposób. Konieczne jest stworzenie nie tylko 
heterotopii (miejsc, które będą otwarte na edukację osób o specjalnych 
potrzebach), ale także heteroschematów poznawczych (modeli myślowych 
pomagających wziąć w cudzysłów stosowane przez nas rutynowo sche-
maty poznawcze, to jest zdystansować się od nich, a poprzez to ułatwić 
przyjmowanie nowych perspektywy myślowych). Postulat ten dotyczy 
także przekazywania wiedzy o przeszłości.

Przeszłość jako obiekt mentalny i abstrakcyjny
Przeszłość to bardzo trudny przedmiot badań i edukacji. Z jednej strony 
z definicji przeszłość jest tym, co było, a zatem jest nieobecna w teraź-
niejszości. Z drugiej strony jako badacze i edukatorzy podejmujący tema-
tykę historyczną, czymś się zajmujemy, coś stanowi przedmiot naszych 
dociekań. I nie jest to nic. 
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Próbując rozwiązać tę kwestię, wykonajmy prosty eksperyment 
myślowy. Wyobraźmy sobie, że jedziemy samochodem. Z daleka widzi-
my przebiegającego przez ulicę czarnego kota. Zbliżając się do zwierzęcia, 
spostrzegamy, że jednak nie był to kot, ale czarny pies. Jak zauważymy, 
nasze myśli przez chwilę dotyczyły czegoś, co nie istnieje w świecie real-
nym – kota. Był on wytworem naszego umysłu – obiektem mentalnym, 
a nie materialnym. Na podobnej zasadzie możemy myśleć o przeszłości. 
Z jednej strony przeszłość to wynik procesu dziejowego (res gestae), który 
pozostawia różne ślady w świecie fizycznym. Z drugiej strony, w chwili 
gdy o niej mówimy, czy też przekazujemy o niej wiedzę, ma status obiek-
tu mentalnego. Z definicji nie istnieje ona bowiem w rzeczywistości. 
Skoro przeszłość jest obiektem mentalnym, powinniśmy rozpatrywać ją 
w odniesieniu do sposobu funkcjonowania umysłu.

Choć myśli z reguły postrzegane są jako byty niematerialne, wiele 
badań prowadzonych na gruncie kognitywistyki wskazuje, że sposób 
pojmowania przez nas otoczenia, jak i sama budowa pojęć silnie związana 
jest ze sposobem, w jaki nasze ciało doświadcza świata fizycznego197. Tak 
jest też w przypadku kluczowej dla myślenia historycznego kategorii czasu.

W przełomowej książce Metafory w naszym życiu George Lakoff 
i Mark Johnson wykazali, że wiele pojęć, którymi posługujemy się na co 
dzień, ma charakter metaforyczny. Oznacza to, że pewne pojęcia rozu-
miemy poprzez odniesienie do innych (z reguły bardziej realnych, nama-
calnych, dostrzegalnych zmysłowo)198. Do grupy pojęć abstrakcyjnych 
należy między innymi czas. Analizując sposób mówienia o relacjach 
czasowych, możemy zauważyć, że pojęcie to postrzegamy w kategoriach 
ciała fizycznego poruszającego się w przestrzeni lub zorientowanego prze-
strzennie. Za przykład niech posłuży kilka zdań zamieszczonych poniżej: 

Nowy rok za nami. Przed nami wakacje. [Czas to obiekt zorien-
towany w stosunku do ciała osoby mówiącej (za, przed)]. 

197 M. Wilson, Six Views of Embodied Cognition, “Psychonomic Bulletin & Review” 2002, 
nr 9, s. 625–636.

198 G. Lakoff, M. George, Metaphore we live by, London 2003. 
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Bitwa pod Grunwaldem to wydarzenie odległe w czasie. Ta lekcja 
strasznie się dłuży. [Relacja czasowa rozumiana jest w jednost-
kach przestrzennych [odległość; długość]).
Lata szybko mijają. [Czas to obiekt poruszający się w przestrze-
ni (mija coś/kogoś).
Czy możesz to wydarzenie umiejscowić w czasie? [Czas to obiekt 
posiadający koordynaty przestrzenne (jest umiejscowiony)].

Nie tylko dane językowe, ale także badania behawioralne wskazu-
ją na kluczową rolę przestrzeni w rozumieniu czasu. W eksperymencie 
przeprowadzonym na dzieciach z Grecji włoski badacz Daniel Casasanto 
wraz z zespołem udowodnił, że wskazówki przestrzenne wpływają o wiele 
bardziej na szacowanie czasu niż czas na szacowanie odległości199. We wspo-
mnianym badaniu dzieci miały za zadanie śledzić ruch dwóch zwierzątek, 
które wyświetlane były na ekranie komputera. Następnie szacowały czas 
ich podróży oraz przebytą drogę. W sytuacji w której dwa zwierzątka szły 
przez taki sam czas, ale jedno z nich przebyło dłuższą drogę, dzieci wska-
zywały, że to, które przebyło dłuższą drogę, musiało iść dłużej. W sytu-
acji odwrotnej, gdy zwierzątka przeszły takie same odległości w różnym 
czasie, długość podróży nie wpływała na ocenę przebytej drogi. W innych 
badaniach Roberto Bottini wskazał, że rozumienie czasu w kategorii linii 
horyzontalnej pokazującej relacje następstwa wydarzeń (model stosowa-
ny w naukach historycznych w postaci tak zwanej osi czasu) może być 
związane z nauką czytania. W badaniach przeprowadzonych na osobach 
czytających od prawej do lewej strony oraz od lewej do prawej wskazał, 
że myślenie o kierunku upływu czasu jest skorelowane z kierunkiem 
czytania. W większości krajów europejskich przeszłość lokalizowana 
jest po lewej stronie osi czasu, a przyszłość po prawej, zgodnie z kierun-
kiem czytania (jednak np. u osób czytających w języku hebrajskim jest 
odwrotnie). Być może podążanie wzrokiem (które odbywa się w czasie) 

199 D. Casasanto, O. Fotakopoulou, L. Boroditsky, Space and Time in the Child’s Mind: Evi-
dence for a Cross-Dimensional Asymmetry, “Cognitive Science” 2010, nr 34, s. 387–405.
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za tekstem (czyli przemieszczanie się) jest wzorcem, który replikujemy 
podczas myślenia o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Co równie 
interesujące, taki sam sposób myślenia o czasie wykazują osoby niewi-
dome czytające brajlem (od prawej do lewej)200. 

Niepełnosprawność a postrzeganie przeszłości
Eksperymenty przedstawione w poprzednim rozdziale to tylko przykłady 
badań dotyczących postrzegania czasu. Uzyskane w nich wyniki poka-
zują jednak w wystarczający sposób kluczową cechę naszego myślenia 
temporalnego. Czas konstruowany jest w oparciu o kontakt ze światem 
fizycznym (postrzeganie ruchu obiektów w przestrzeni oraz ich położe-
nia w stosunku do naszego ciała). Nasze relacje ze światem możliwe są 
dzięki zmysłom oraz umysłowi, który przetwarza dopływające bodźce, 
jak też nakierowuje zmysły na interesujące go aspekty otoczenia. Co dzie-
je się z myśleniem temporalnym, w przypadku gdy zmysły lub system 
poznawczy funkcjonują w odmienny lub niepełny sposób?

Przy obecnym stanie wiedzy o ludzkim systemie poznawczym, jak 
i szerokości i zróżnicowaniu zagadnienia dysfunkcji, stworzenie holi-
stycznego obrazu myślenia temporalnego w przypadku osób z różnymi 
niepełnosprawnościami jest niemożliwy. Przypatrując się jednak poszcze-
gólnym dysfunkcjom, można znaleźć świadectwa wskazujące na to, że 
niektóre zmiany w funkcjonowaniu zmysłów, jak i działaniu umysłu 
mogą prowadzić do odmiennych sposobów przetwarzania informacji 
czasowych w porównaniu z osobami bez dysfunkcji. W niniejszej pracy 
chciałbym skupić się na osobach z niepełnosprawnością intelektualną.

Diagnozowanie niepełnosprawności intelektualnej jest zadaniem 
złożonym. Wśród cech dystynktywnych wyróżnia się zmiany w funk-
cjonowaniu intelektualnym, budowaniu relacji społecznych, jak i dzia-
łaniach praktycznych i przystosowawczych201. Z szerokiego wachlarza 

200 R. Bottini, D. Crepaldi, D. Casasanto, V. Crollen, O. Colligno, Space and time in sighted 
and blind, “Cognition” 2015, nr 141, s. 67–72.

201 Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Fifth edition. American Psychiatric 
Association, Washington 2013.
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cech dystynktywnych, jakie charakteryzują osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną, w odniesieniu do prowadzonych rozważań szczególnie 
istotne są zachowania językowe oraz myślenie pojęciowe. W literatu-
rze przedmiotu wskazuje się na fakt, że osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną mają trudności z myśleniem kategoriami abstrakcyjnymi 
oraz z wnioskowaniem logicznym202. Jak zostało to już wspomniane, 
do grona kategorii abstrakcyjnych należy czas.

Projekt „Dziedzictwo dla wszystkich” – od teorii do praktyki
Tworząc nowe (lepsze) przestrzenie (heterotopie), coraz więcej insty-
tucji otwiera się na osoby z rożnymi dysfunkcjami. Dotyczy to także 
muzeów historycznych203. Działania takie są wysoce pożądane. W przy-
padku projektów edukacyjnych ważne jest jednak nie tylko przygoto-
wanie oferty skierowanej do rożnych grup, ale także ciągła ewaluacja 
programów. Mając to na uwadze, w 2014 roku badacze z Uniwer-
sytetu Adama Mickiewicza, dr Kornelia Kajda, dr Dawid Kobiałka 
oraz autor niniejszego artykułu wraz we współpracy z Zespołem Szkół 
Specjalnych w Żarach przeprowadzili projekt badawczy mający na celu 
zbadanie postrzegania przeszłości przez osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną204. 

W projekcie wzięło udział 14 uczniów z niepełnosprawnością lekką 
i umiarkowaną. Projekt składał się z dwóch części: badań psycholo-
gicznych nad konceptualizowaniem przeszłości oraz badania wpływu 
wycieczki zorganizowanej na stanowisko archeologiczne w Bieniowe 

202 J. Lausch-Żuk, Pedagogika osób z umiarkowanym, znacznym i głębokim upośledzeniem 
umysłowym, [w:] Pedagogika specjalna, W. Dykcik, (red.), Poznań 2001, s. 150.

203 Przykładem jest Muzeum Historii Żydów Polskich „Polin”, które w ramach swojej oferty 
przygotowało ścieżki edukacyjne dla osób niewidomych i niesłyszących czy udogodnienia 
dla osób z autyzmem. Inny przykład to Muzeum Powstania Warszawskiego, które wy-
grało w konkursie na najlepiej dostosowany obiekt w Warszawie dla osób z problemami 
w poruszaniu się, jak i niewidomych.

204 Szczegółowy opis projektu oraz wyniki przedstawiono w artykule: K. Kajda, T. Michalik, 
D. Kobiałka, Heritage for all. A Contribution to the Inclusion of People with Intellectual 
Disabilities in Archaeology: A Polish Perspective, “Current Swedish Archaeology” 2015, 
nr 23, s. 131–156. 
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(grodzisko wczesnośredniowieczne) i do lokalnej izby pamięci na myśle-
nie o przeszłości.

Jednym z kluczowych sposobów wnioskowania o przeszłości 
jest analizowanie śladów pozostawionych przez ludzi żyjących przed 
nami. W ramach projektu sprawdzono, w jaki sposób osoby z ogólną 
niepełnosprawnością intelektualną i bez niepełnosprawności anali-
zują różnego rodzaju wskazówki dotyczące przeszłości. W tym celu 
przygotowano dwa bodźce obrazkowe. Były to rysunki, które miały 
stymulować do opowiadania o tym, co minione. Pierwszy z rysun-
ków przedstawiał dzieci na placu zabaw. Drugi scenę z życia ludzi 
z epoki kamienia. Każdy z bodźców zawierał wiele śladów sugeru-
jących wydarzenia z przeszłości (w przypadku rysunku pierwszego 
były to na przykład ślady psa – „musiał przechodzić tędy pies”, czy 
rozbita szyba – „najprawdopodobniej ktoś kopnął piłkę i ją zbił”). 
W drugim rysunku były to resztki pożywienia („ktoś jadł”) czy powa-
lone drzewo („burza”). 

Rys. 1. Bodziec nr 1 wykorzystany w badaniu wnioskowania o przeszłości na podstawie śladów  

(rys. E. Sawicka)
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Rys. 2. Bodziec nr 2 wykorzystany w badaniu wnioskowania o przeszłości na podstawie śladów  

(rys. E. Sawicka)

Wypowiedzi dotyczące rysunków były nagrywane, a następnie 
poddane analizom statystycznym. Porównanie sposobów mówienia 
o obrazkach ujawniło, że w przypadku pierwszego rysunku tylko 
3 osoby z niepełnosprawnością nawiązały do wydarzeń z przeszłości, 
a w przypadku drugiego tylko jedna. W grupie porównawczej (którą 
stanowili studenci w wieku odpowiadającym wiekowi osób z niepełno-
sprawnością) wszyscy zauważyli odniesienia do przeszłości. Jednocze-
śnie okazało się, że osoby z niepełnosprawnością w pierwszej kolejno-
ści zwracały uwagę na elementy krajobrazu lub architekturę, natomiast 
osoby bez niepełnosprawności skupiały się na postaciach przedstawio-
nych na rysunkach. 

W drugim zadaniu poproszono, aby uczniowie narysowali oraz 
powiedzieli, z czym kojarzy im się przeszłość. Eksperyment ten miał 
na celu zebranie informacji o tym, jak rozumiana jest ta kategoria i czy 
są jakieś różnice w myśleniu o niej za pomocą różnych modalności 
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(słowa vs obrazy). Wyniki można podzielić na dwie grupy: (1) prze-
szłość jako coś związanego z wydarzeniami z życia osób badanych oraz 
ich bliskich, (2) błędne wyrażenia – mylenie przeszłości z przyszłością 
lub teraźniejszością. Jednocześnie nie zauważono żadnych różnic, jeśli 
chodzi o wybrane modalności. Zarówno słowa, jak i obrazy przedsta-
wiały podobny sposób rozumienia przeszłości.

W trzecim eksperymencie badaniu poddano wyobrażenia na temat 
skali czasu. W ramach tego badania pytano, co to znaczy, że coś wyda-
rzyło się niedawno, dawno i bardzo dawno temu? Na podstawie uzyska-
nych odpowiedzi stwierdzono, że większość osób badanych posiadało 
krótką skalę czasu – wydarzenia, które uznawane były za takie, które 
miały miejsce bardzo dawno temu, były oddalone co najwyżej o kilka 
lat w czasie. Wynik ten sugeruje, że osoby z niepełnosprawnością nie 
posiadają skali czasu wykorzystywanej w myśleniu historycznym (dzie-
siątki, setki i tysiące lat). 

Oprócz badania psychologicznego ważnym elementem projektu była 
ewaluacja wizyty na stanowisku archeologicznym oraz w izbie pamięci. 
Podczas tej wizyty przewodnik z wykształceniem oligofrenopedagogicz-
nym opowiadał odwiedzającym o życiu ludzi w okresie średniowiecza. 
Zwiedzający mieli okazję zobaczyć pozostałości grodziska oraz pochodzące 
z tego miejsca dziedzictwo materialne. Po wizycie poproszono uczestni-
ków, by narysowali to, co kojarzy im się ze słowem „przeszłość”. Zadanie 
to miało na celu zweryfikowanie, czy wizyta na stanowisku zmieniła coś 
w postrzeganiu przeszłości przez osoby z niepełnosprawnością. Większość 
badanych narysowała obiekty współczesne lub te same przedstawienia, 
które stworzyła przed wycieczką.

Special needs visitors  w miejscach pamięci
Przedstawione powyżej wyniki z pewnością są przyczynkiem do zada-
nia sobie pytania o rolę edukacji nieformalnej w miejscach związanych 
z historią. Projekt „Dziedzictwo dla wszystkich” uwidocznił, że perspekty-
wa myślenia o przeszłości w przypadku niektórych odwiedzających może 
być radykalnie różna od tej, do której przywykliśmy. Zebrane wyniki 
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wskazują, że badane osoby posiadają krótką skalę czasu i nie odnoszą 
przeszłości do wydarzeń historycznych. Pozostałości i ślady z przeszłości 
nie są dla nich czytelnym świadectwem życia ludzi w dawnych czasach. 
Ponadto wizyta w miejscu związanym z prahistorią nie zmieniła znaczą-
co ich wyobrażeń o przeszłości. Jednocześnie rozmowy z uczestnikami 
pozwoliły wskazać, że pobyt na stanowisku i w izbie pamięci przyniósł 
wiele satysfakcji i że ta wizyta stymulowała ich do myślenia o przeszło-
ści w odniesieniu do swojego życia. Stanowiła także wartość dodaną 
do ich życia. 

 Muzea martyrologiczne i miejsca pamięci mają szczególną misję 
udostępniania i szerzenia wiedzy o tragedii Zagłady. Równocześnie każdy, 
kto wyrazi taką wolę, powinien mieć możliwość odwiedzenia autentycz-
nych miejsc związanych z tą trudną historią. Stąd istotnym aspektem jest 
stałe poszerzanie oferty edukacyjnej i wystawienniczej w miejscach pamięci 
i dostosowywanie jej do potrzeb różnych grup. Działania takie powinny 
mieć wymiar społeczny (pokazanie, że żadna z grup nie jest wykluczona 
z dyskursu pamięci o pomordowanych), ale także poznawczy. Biorąc pod 
uwagę ten drugi aspekt, szczególnie ważne jest podjęcie kilku działań: 
1. Instytucje związane z upamiętnianiem Zagłady powinny być nie tylko 

miejscami badań nad tragedią Shoa jako szczególnego wydarzenia 
w dziejach ludzkości, ale także przedstawiającymi je jako konkret-
ny fakt historyczny. Przyjmując linię rozumowania zaprezentowaną 
w niniejszej pracy, wiedza historyczna ma status obiektu mentalnego, 
zatem ważnym elementem świadomej polityki edukacyjnej powinna 
być analiza strategii poznawczych i sposobów przetwarzania infor-
macji prezentowanych na wystawach przez odwiedzających miejsca 
pamięci.

2. Nauki poznawcze oraz społeczne to dyscypliny oparte na wniosko-
waniu uprawdopodabniającym. Oznacza to, że przekazywana przez 
nie wiedza ma charakter prawidłowości, a nie praw. Badania dotyczą-
ce osób z różnymi dysfunkcjami są ważną wskazówką do tworzenia 
projektów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb różnych osób. 
Nie zastąpią one jednak badań i ewaluacji prowadzonych w samych 
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miejscach pamięci. Poznanie ludzkie jest mocno zależne od kontek-
stu, w jakim zachodzą procesy zdobywania wiedzy, chcąc więc poznać 
skuteczność działań edukacyjnych prowadzonych w miejscach pamię-
ci, należy badać ją właśnie tam. 

3. Dane uzyskane w projekcie dotyczące postrzegania dziedzictwa 
archeologicznego przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną 
wskazują, że w niektórych przypadkach edukacja o Zagładzie może 
wymagać przedefiniowania myślenia o historii. Zamiast dat i wyda-
rzeń powinna mieć ona wymiar osobisty i pozaczasowy, być skupio-
na na odpowiedzi an pytanie, co historia Auschwitz może wnieść 
do życia codziennego? Jak opowiedzieć o tym, co niewyobrażalne, 
bez używania pojęć abstrakcyjnych oraz metanarracji? Co oprócz 
wiedzy powinna dawać wizyta w miejscu pamięci? Jak przejść z myśle-
nia o Auschwitz, jako symbolu rozpoznawanego na całym świecie, 
stanowiącego metanarrację o ludzkim złu, do wydarzenia osobiste-
go związanego z wizytą w tym miejscu i nieskorelowanego jedynie 
z ogólną wiedzą historyczną?

4. Badania nad postrzeganiem czasu przez osoby niewidome wska-
zują, że nauka czytania językiem brajla jest skorelowana z nabywa-
niem linearnej koncepcji czasu205. Choć osoby niewidome nie mają 
dostępu do danych wizualnych, a tym samym treści drukowanych, 
dzięki substytutowi w postaci języka brajla mogą nabyć taką samą 
koncepcję czasu, jak osoby widzące. To ważna informacja, oznacza 
ona bowiem, że dzięki rożnym substytutom możemy w pełni prze-
kazywać wiedzę osobom z dysfunkcjami zmysłów. Dobrze zaprojek-
towane wystawy i programy edukacyjne powinny być zatem multi-
sensoryczne, otwarte nie tylko na zmysł wzroku, ale także na słuch 
czy dotyk. Takie działania będą też z korzyścią dla zwiedzających bez 
dysfunkcji. Z im większej liczby źródeł dochodzą informacje, tym 
większe prawdopodobieństwo ich zapamiętania.

205 R. Bottini, D. Crepaldi, D. Casasanto, V. Crollen, O. Colligno, Space and time in sighted 
and blind, “Cognition” 2015, nr 141, s. 67–72.
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5. Współczesna edukacja powinna mieć charakter partnerski. Misją 
i rolą miejsc pamięci jest przekazywanie rzetelnej wiedzy o Holo-
kauście. Jednocześnie jednak instytucje takie powinny być otwarte 
na różne sposoby doświadczania i pojmowania tej historii. Intere-
sujące byłoby poznanie, jak osoby o różnej wrażliwości zmysłowej 
odbierają dziedzictwo materialne związane z Zagładą, jakie cechy są 
dla nich ważne, jakie są wskazówkami w myśleniu o przeszłości, jak 
odbierają przestrzeń? Ważne byłoby także poznanie perspektywy osób 
z niepełnosprawnością intelektualną – jakie przestrzenie i elemen-
ty są dla nich ważne, jakie upamiętniają (chociażby przy pomocy 
fotografii), co jest dla nich symbolem historii, która wydarzyła się 
w tym miejscu? Te wszystkie informacje mogą znacząco wzbogacić 
nasz sposób myślenia o historii, odkrywać jej nowe sensy i wymiary. 
Podobnie jak zróżnicowane były minione społeczeństwa, tak samo 
współcześnie powinniśmy dążyć do historii wieloperspektywicznych. 

Zakończenie
W swoim artykule „Inne przestrzenie” Michel Foucault zestawił poje-
cie heterotopii z utopią i dystopią. Ta pierwsza oznacza świat idealny, 
który jednak nigdy nie jest zrealizowany, ta druga to świat pogrążony 
w chaosie, czarna wizja przyszłości. 

Nie mamy innego wyjścia – musimy tworzyć heterotopie. Za Foucal-
tem możemy powiedzieć, że tylko one pozwalają nam tworzyć świat, 
w którym efektywnie odgrywamy utopijne, idealne rzeczywistości. W przy-
padku projektów edukacyjnych równolegle do działań w świecie rzeczy-
wistym powinniśmy dążyć do zmian mentalnych. Świadoma i odpowie-
dzialna edukacja wymaga badań nad procesami zdobywania wiedzy oraz 
ciągłej ewaluacji tworzonych projektów. Związana jest również z przeła-
mywaniem własnych schematów poznawczych w stosunku do myślenia 
o tym, czym jest historia i czym może być przeszłość dla różnych ludzi. 
W końcu też powinna być nastawiona nie tylko na przekazywanie infor-
macji, ale umacnianie poczucia, że poprzez dzielenie się wiedzą o ważnych 
wydarzeniach każdy jest zaproszony do budowania wspólnoty. 
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Miejsce pamięci to wielowymiarowe pole oddziaływania edukacyjne-
go. Traumatyczne i trudne historie związane z dramatycznymi wyda-

rzeniami i cierpieniem ludzi potrafią być inspiracją do kształtowania 
postaw i refleksji, które w innych miejscach i narracjach nie są możli-
we do osiągnięcia. W perspektywie profilu zainteresowań i oczekiwań 
różnych grup odwiedzających muzeum-miejsce pamięci (uczniowie, 
studenci, nauczyciele, seniorzy, artyści itd.) szczególne wyzwanie wiąże 
się ze środowiskami trudnymi: grupami uczniów niepełnosprawnych, 
młodzieży z ośrodków wychowawczych, czy osadzonymi w zakładach 
karnych. W niniejszym krótkim opracowaniu chciałbym zaprezentować 
praktyczne obserwacje oraz doświadczenia z pracy z tymi grupami, jakie 
od kilkunastu lat rozwijane są w Muzeum Stutthof w Sztutowie. Co jest 
naszym oczekiwanym celem i efektem działania? Czy jest on tożsamy 
z oczekiwaniem grupy? Jakie formy pracy można uznać za efektywne 
i czy możemy mówić o sukcesie naszych działań? 

Misja i jej upowszechnianie
Teoria edukacji w miejscu pamięci doczekała się obszernej literatury teore-
tycznej i jest stale rozwijana. Jej głównym przesłaniem jest wykorzystanie 
autentyczności miejsca do pobudzania refleksji oraz kształtowania pozy-
tywnych postaw wychowawczych i obywatelskich. Dobrze zaplanowa-
ny i przeprowadzony proces edukacyjny winien być efektem kooperacji 
muzealnego edukatora oraz opiekuna grupy, powinien w sobie zawierać 

MARCIN OWSIŃSKI 

Realizacja założeń pedagogiki 
włączającej w Muzeum Stutthof
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etap przygotowawczy do zajęć, ich właściwą realizację w miejscu pamięci 
oraz podsumowanie i dyskusję po wizycie. W czasie samych zajęć prefe-
ruje się obecnie aktywne i samodzielne formy pracy uczestników zajęć206. 

Każde z miejsc pamięci definiuje swoją ofertę edukacyjną w kontekście 
specyfiki historycznej danej placówki. Nie inaczej jest także w Muzeum 
Stutthof, które jest silnie związane z dziejami regionu i postrzegane przede 
wszystkim przez pryzmat losu Polaków na Pomorzu w okresie II wojny 
światowej i miejsca związanego z brutalną niemiecką polityką okupacyj-
ną207. W tym znaczeniu misją muzeum jest przede wszystkim (poza opieką 
nad fizycznymi pozostałościami obozu) upamiętnienie i upowszechnianie 
losów osób będącymi więźniami obozu, ich indywidualizacja oraz prezen-
tacja przykładów postaw wobec totalitarnego systemu. Głównym materia-
łem edukacyjnym wspierającym od kilkunastu lat tę misję edukacyjną stała 
się od 2012 roku tzw. Pomorska Teka Edukacyjna opierająca się na sylwet-
kach kilkudziesięciu byłych więźniów, z którymi przeprowadzone zostały 
wywiady narracyjne w ramach rozbudowanego metodologicznie projektu 
pt. „Ostatni Świadkowie”. Materiał ten był kolportowany na kilkudziesię-
ciu konferencjach metodycznych oraz edukacyjnych i spotkał się z bardzo 
pozytywnym przyjęciem208. Wdrożona w ten sposób metoda narracji biogra-
ficznej daje szerokie spektrum wykorzystania różnorodnych i wymienial-
nych materiałów edukacyjnych, muzealiów i terenu do realizacji różnych 
zadań opartych na wspólnej myśli przewodniej. W naszym głębokim prze-
konaniu oraz po kilkuletniej już obserwacji praktycznej możemy stwierdzić, 

206 Zob. najnowsze polskie zbiorowe opracowanie na ten temat: Pedagogika pamięci. O teorii 
i praktyce edukacji w muzeach martyrologicznych, T. Kranz (red.), Lublin 2018. 

207 M. Owsiński, (Z)rozumienie historii (Muzeum Stutthof w Sztutowie), [w:] Obóz-Muzeum. 
Trauma we współczesnym wystawiennictwie, M. Fabiszak, M. Owsiński (red.), Kraków 
2013, s. 81–95. 

208 Pamiętamy, pamiętam… Pomorze Gdańskie i obóz Stutthof 1939–1945. Materiały eduka-
cyjne, M. Owsiński (red.), Sztutowo-Warszawa 2012. Materiały z teki są również umiesz-
czone w rozszerzonym zestawieniu na stronie internetowej www.tekapomorska.pl [do-
stęp: 20.09.2018]. Na temat projektu „Ostatni Świadkowie” zob.: M. Owsiński, Program 
„Ostatni świadkowie”i wystawa „Świadkowie generacji” w Muzeum Stutthof. Głos w dyskusji 
na temat misji miejsc pamięci w XXI wieku, [w:] Od Westerplatte do Norymbergi. II wojna 
światowa we współczesnej historiografii, muzealnictwie i edukacji. Materiały z Konferencji 
w Muzeum Stutthof w dniach 2–5 września 2009 roku, Sztutowo 2009, s. 364–368. 

http://www.tekapomorska.pl
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że zaproponowana konwencja oraz formy zajęć w pełni spełniają swoje 
zadanie edukacyjne i odpowiadają misji muzeum209. Ta linia pracy jest 
też stosowana w pracy z grupami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

Przewodnik – edukator grup o specjalnych potrzebach w miejscu pamięci
Kluczem do właściwej realizacji zajęć jest współpraca na linii edukator-
-nauczyciel. Edukator muzealny w miejscu pamięci, czego często nie rozu-
mieją partnerzy ze szkół, nie jest nauczycielem ani tym bardziej anima-
torem wolnego czasu spędzanego poza szkołą210. W kontekście terenu 
byłego obozu ów edukator musi być inicjatorem działania pobudzającego 
do dyskusji, musi być źródłem wiedzy fachowej, jak też i autentycznym 
przewodnikiem po historii i trudnych emocjach. To partner – opiekun – 
mentor dla każdej potencjalnej grupy odbiorców, który dostosuje język, 
narrację i gesty do bardzo różnych oczekiwań i poziomu percepcji. Taką 
osobą nie musi być wcale wykształcony historyk. W Muzeum Stutthof 
edukatorami byli w ostatnich latach i są obecnie m.in.: germanista, poli-
tolog, historyk, polonista, archiwista czy archeolog. Każdy z nich, wyko-
rzystując wspólny zbiór materiałów edukacyjnych, ma specyficzny dla 
swojej profesji zestaw narzędzi potrzebnych do dostosowania każdych 
zajęć pod możliwości percepcyjne danej grupy odbiorców. 

Grupy o specjalnych potrzebach edukacyjnych na pewno wymaga-
ją od edukatora większego doświadczenia niż w przypadku odbiorców 
z „masowej” szkoły. Ich oczekiwania to przede wszystkim emocje związa-
ne z miejscem przebywania i jego percepcją; wiedza źródłowa czy aspekty 

209 M. Owsiński, Die Biographieerzählung als museumspädagogische Leitlinie des Museums 
Stutthof. Bisherige Erfahrungen und Zukunftpläne, [w:] Auschwitz im Kontext. Die ehema-
ligen Konzentrationslager im gegenwärtigen europaischen Gedächtnis, B. Dybaś, I. Nöbauer, 
L. Radonic (red.), Frankfurt am Main 2017, s. 89–105.

210 Powszechność edukacyjnej rozrywki i różnych form zabaw serwowanych w innych typach 
muzeów (zamki, rezydencje, skanseny itp.) powoduje, że nawet sami edukatorzy muzealni 
w tych miejscach opisują swoją pracę jako zabawę, jeden z pierwszych wyników wyszu-
kiwania hasła „edukator muzealny, czyli kto” daje np. takie wyniki: https://www.wuj.
pl/UserFiles/File/Zarzadzanie%20w%20kulturze%2012/NOWE%20/Zarzadzanie%20
w%20kulturze_12_9a.pdf [dostęp: 20.09.2018]. W podobny sposób pracę edukatora 
w muzeum definiują uczestnicy Forum Edukatorów Muzealnych, zob. http://edukacja-
muzealna.pl/ [dostęp: 20.09.2018]. 

https://www.wuj.pl/UserFiles/File/Zarzadzanie%20w%20kulturze%2012/NOWE%20/Zarzadzanie%20w%20kulturze_12_9a.pdf
https://www.wuj.pl/UserFiles/File/Zarzadzanie%20w%20kulturze%2012/NOWE%20/Zarzadzanie%20w%20kulturze_12_9a.pdf
https://www.wuj.pl/UserFiles/File/Zarzadzanie%20w%20kulturze%2012/NOWE%20/Zarzadzanie%20w%20kulturze_12_9a.pdf
http://edukacjamuzealna.pl/
http://edukacjamuzealna.pl/
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wychowawcze mają mniejszą wagę. Od edukatora muzealnego oczekuje 
się specyficznych umiejętności specjalnych. Wskazana jest z jednej strony 
duża sprawność i pewność w realizacji zajęć, wynikająca z już przepro-
wadzonych zadań, jak też i doświadczenie oraz stale podnoszone kwali-
fikacje poprzez kursy dotyczące np. oligofrenopedagogiki czy resocjali-
zacji. Takie osoby mamy w swoim zespole i to właśnie one zajmują się 
przede wszystkim grupami o specjalnych potrzebach. Zgodnie z wypra-
cowaną procedurą osoba, która posiada już takie kompetencje i warsz-
tat, na spotkaniach działowych dzieli się swoją wiedzą z koleżeństwem. 
Zespół edukacyjny ma przez to poczucie rozwoju swoich umiejętności, 
jest też otwarty na każde nowe wyzwanie. W dużym skrócie – edukato-
rzy w Muzeum Stutthof dużo i często edukują się zawodowo nawzajem. 

Nauczyciel – opiekun grupy 
Kiedy kilkanaście lat temu zadzwonił do mnie nauczyciel z jednej ze szkół 
specjalnych w regionie, który postanowił przejechać do Muzeum Stut-
thof z grupą swoich podopiecznych z lekkimi i średnimi dysfunkcjami 
intelektualnymi, jedyne co przychodziło mu do głowy w kontekście jego 
grupy, była jej praca fizyczna na terenie miejsca pamięci. Nie wyobra-
żał sobie, że może być inaczej lub więcej, że jego podopieczni mogą być 
badaczami historii regionu, mogą robić wystawę, czy zdobyć się na odwa-
gę do występowania w konkursach na forum wszystkich szkół. Dziś, po 
kilkunastu latach współpracy i wychowaniu wielu kolejnych klas, ten 
sam nauczyciel jest w Muzeum Stutthof kilkanaście razy w roku i kreu-
je postawy, umiejętności społeczne oraz wiedzę swoich podopiecznych. 

Współcześni nauczyciele zatracają się często w codziennej rutynie zajęć 
szkolnych i nie dają swoim podopiecznym i sobie szansy na wypróbowanie 
oferowanych przez miejsca pamięci form edukacji pozaszkolnej, które inte-
grują grupę, dają jej nowe umiejętności praktyczne i społeczne. Z perspek-
tywy obserwacji i doświadczenia widać wyraźnie, że ci nauczyciele, którzy 
pewnego dnia zadzwonią do edukatora po raz pierwszy i podejmą wysi-
łek organizacji wizyty oraz zajęć w miejscu pamięci, będą do nas wracać 
z kolejnymi rocznikami swoich wychowanków i staną się sami inicjatorami 
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nowych form i projektów. Ogranicza nas tylko wyobraźnia i klosz barier, 
jaki sobie sami nakładamy. Wydaje się, że główny wpływ na owo zjawi-
sko ma kontekst autentyczności miejsca pamięci oraz waga wychowawcza 
tematów edukacyjnych, jakie się z nim wiążą. Tak jak edukator uczy się 
różnych grup i ich oczekiwań, tak i nauczyciel musi nauczyć się utylitar-
ności edukacyjnej miejsca pamięci. W tej wspólnej nauce nie ma żadnych 
barier, a osią współpracy jest wzajemne zrozumienie. 

Grupy zwiedzających o specjalnych potrzebach w Muzeum Stutthof
Granice są w naszych głowach. Osoby na wózkach, goście niedowidzący, 
uczniowie szkół specjalnych z dysfunkcjami intelektualnymi to bardzo 
mile widziani uczestnicy zajęć edukacyjnych prowadzonych w Muzeum 
Stutthof. W perspektywie ostatnich lat liczba takich uczestników dzia-
łań edukacyjnych w miejscu pamięci wzrasta. 

Każde zajęcia w tym zakresie są indywidualnie ustalane z opiekuna-
mi w zakresie ich zawartości merytorycznej oraz czasu trwania. Zazwyczaj 
pierwsze wyjazdy to kolejne przechodzenie kolejnych szczebli – od „zwykłe-
go” przekazywania wiedzy, oswajania się z miejscem, aż po bardziej skom-
plikowane i kreatywne działania, które podejmują uczniowie i nauczyciele. 
Mogą to być np. prace plastyczne, wykonywanie zdjęć, budowanie ekipy 
filmowej kręcącej film dokumentalny, poznanie zasad działania wolonta-
riatu, prace porządkowe, czy przygotowanie do samodzielnego oprowa-
dzania po części terenu miejsca pamięci. Nie jest w nich najważniejsza 
sama wiedza historyczna, uwagę zwraca się na kontekst miejsca i wymowę 
tego, co się w nim działo. Najważniejsze jest doświadczenie czegoś nowe-
go, innego i emocjonalnie trudnego, z którym podopieczni nie zostają 
sami. Może to być realizowane przez dotyk, np. faktury desek w barakach 
czy płótna obozowego pasiaka, może to być doświadczenie dzielenia chle-
ba czy odtwarzania dźwięków. Ważna jest empatia, życzliwe tłumaczenie 
pojawiających się emocji oraz partnerstwo w działaniu. 

Zajęcia dla tych grup zwiedzających noszą zbiorczy tytuł „Stutthof 
i my” oraz mają dwojaką formę. Większość z grup obsługiwana jest w formie 
zajęć jednodniowych poświęconych określonemu tematowi, które trwają 
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około dwóch godzin. Ich osią narracyjną jest toczona w autentycznym 
miejscu opowieść o doświadczeniu człowieka w sytuacjach trudnych: 
głodu, poniżenia i nienawiści. Nie jest to opowieść o sytuacjach krańco-
wych: śmierci, masowości wyniszczenia. Są to zajęcia powodujące emocje, 
ale też mające na celu prowokowanie powstawania mechanizmów, które 
pozwalają sobie z nimi radzić: polegają na opisywaniu doznań, dialogu, 
wyrażaniu ekspresji. 

Drugą formą zajęć w tym programie są projekty edukacyjne realizo-
wane przez np. rok szkolny i polegające na cyklu kilku-kilkunastu spotkań 
w Muzeum Stutthof i w szkole, gdzie grupa uczniów (klasa) dąży do realiza-
cji wspólnego celu. Przykładowo, w jednej ze szkół specjalnych realizowany 
był w ten sposób projekt, którego etapy i założenia wyglądały następująco: 
wizyta pracowników muzeum w szkole i prezentacja na temat „Co to jest 
muzeum?” – wizyta uczniów w Muzeum Stutthof i prezentacja miejsca – 
wizyta pracowników muzeum w szkole i prezentacja „Co to jest miejsce 
pamięci?” – realizacja zadania i prezentacja wyników. Następnie na kilku 
terenowych zajęciach uczniowie pod kierunkiem nauczyciela dokumento-
wali tablice pamiątkowe i pomniki związane z miejscami pamięci w swojej 
miejscowości i okolicy. Potem dzięki wykorzystaniu własnych umiejętno-
ści plastycznych i komputerowych powstawały prezentacja oraz plansze 
dokumentujące przeprowadzone badania w terenie. Zwieńczeniem projek-
tu była publiczna prezentacja ich wyników dokonana przez podopiecz-
nych szkoły na okolicznościowym apelu, gdzie zebrani (w tym rodzi-
ce uczniów i nauczyciele) dowiedzieli się wielu dla siebie nowych rzeczy 
z historii najbliższego otoczenia. W kolejnych latach projekty tej szkoły 
realizowane przy udziale Muzeum Stutthof były poszerzone o rozwijanie 
kolejnych umiejętności i kompetencji: projektowanie wystawy czy obsługę 
kamery filmowej. Od kilku lat wielu uczniów szkoły poza realizowanym 
programem edukacyjnym jest też wolontariuszami w czasie uroczystości 
w Muzeum Stutthof211. 

211 Zob. Wolontariat – podsumowanie współpracy, http://soswndg.pl/index.php/8-news/609-
-wolontariat-podsumowanie-wspolpracy [dostęp: 20.09.2018].

http://soswndg.pl/index.php/8-news/609-wolontariat-podsumowanie-wspolpracy
http://soswndg.pl/index.php/8-news/609-wolontariat-podsumowanie-wspolpracy
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W efekcie tych działań powstała grupa młodych ludzi, którzy otwo-
rzyli się społecznie i uwierzyli w siebie. Trudna historia związana z byłym 
niemieckim nazistowskim obozem Stutthof w wypadku grup osób 
z dysfunkcjami intelektualnymi realizujących zadania edukacyjne i projek-
ty to zatem przede wszystkim nabieranie odwagi do tworzenia i wyra-
żania emocji. 

Nieletni podopieczni ośrodków wychowaczych w miejscu pamięci 
Emocje towarzyszące grupom nastolatków przyjeżdzających do Muzeum 
Stutthof w ramach realizowanego od wielu lat programu „Ja w miejscu 
pamięci” to z kolei przykład roli wychowawczej, jaką może spełniać 
wizyta w miejscu pamięci. Uczniowie (zarówno chłopcy, jak i dziewczę-
ta) z nadzorem kuratorskim, osoby z niepełnych rodzin i doświadczające 
przemocy, skierowane na resocjalizację w ośrodkach wychowawczych 
stanowią dużą grupę naszych stałych podopiecznych. W większości 
wypadków współpraca szkół i ośrodków wychowawczych realizowana 
jest w formie rocznych projektów edukacyjnych, mniej powszechne są 
wizyty jednodniowe. Doświadczenie pokazuje, że efektywność edukacyj-
na tych spotkań wynika z ich cykliczności i konsekwencji realizacji, zaś 
działanie jednorazowe nie odnosi dłuższego efektu. Obecnie muzeum 
ma podpisane umowy o współpracy z kilkoma ośrodkami wychowaw-
czymi, każdy z nich oddalony jest od samego miejsca pamięci i wypra-
wa uczniów wymaga sporych przygotowań logistycznych, ale jest także 
formą nagrody dla najlepszych (i najspokojniejszych) podopiecznych. 
Z rozmów z opiekunami grup wiemy, że rokrocznie nabór do grupy 
studyjnej jadącej do Sztutowa jest rzeczywiście bardzo oczekiwanym 
wydarzeniem.

Koncepcja edukacyjna programu „Ja w miejscu pamięci” opiera się 
na kreowaniu wśród podopiecznych szacunku do innych ludzi i pokazy-
waniu, do czego prowadzi nienawiść oraz przemoc. Uczestniczą w nim 
często osoby z wielkimi zaległościami programowymi i trudnościami 
wychowawczymi. Czasem nawet nauczyciele grup mają wątpliwości 
co do przyszłego efektu. Jak napisała w dzienniku z realizacji projektu 
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w 2010 roku jedna z opiekunek z Warszawy: „Czy nasi wychowanko-
wie są wystarczająco dojrzali, aby uszanować miejsce nasycone cierpieniem 
i śmiercią? Czy zrozumieją jego powagę?”212. 

W realizacji każdego z projektów są stosowane z różnym natęże-
niem m.in. takie metody jak: spotkanie przygotowawcze przed wyjaz-
dem do miejsca pamięci, praca pod kierunkiem w szkole i w muzeum, 
wyjazdy do innych muzeów i miejsc historycznych, projekcje filmowe, 
spotkanie ze świadkiem historii, spacery, wyjazdy integracyjne, prace 
porządkowe na terenie miejsca pamięci, uczestniczenie w uroczystościach 
rocznicowych, dyskusje. Umiejętne ukierunkowane zadanie do wyko-
nania powinno prowadzić do konkluzji, że wychowanek jest ważnym 
elementem społeczności, może tworzyć własną opowieść historyczną, 
może stać się lepszy dzięki temu, co widział, zrobił i przemyślał. 

W czasie zasadniczej części realizacji programu uczestnicy miesz-
kają najczęściej w pokojach gościnnych muzeum, a edukator muzealny 
spędza z nimi w tym czasie kilkanaście godzin, jest partnerem do dysku-
sji, źródłem odpowiedzi na pytania, stara się także nakierować działania 
na kreowanie integracji i współpracy w grupie. Podopieczni dowiadu-
ją się podstawowych faktów historycznych związanych z wojną i dzie-
jami obozu, jednak najwięcej miejsca w warsztatach zajmuje analiza 
postaw i doświadczenia życiowego, jakie można wysnuć ze wspomnień 
i spuścizny byłych więźniów (listy legalne i nielegalne, rysunki, wiersze, 
rzeczy osobiste itp.). Szybko przy tym okazuje się, że kilkunastoletni 
Polak z Warszawy, który trafił do KL Stutthof w 1944 roku, emocjo-
nalnie i społecznie może mieć wiele wspólnego z młodym chłopakiem 
z warszawskiej Pragi, który z wyroku sądu siedzi w poprawczaku. Jego 
opowieść to przecież rodzina, znajomi, codzienne problemy, na które 
jednak tragicznie nałożyła się wojna. Bardzo wiele obserwacji z tych 
paraleli miało miejsce w czasie spotkań z byłymi więźniami, którzy 
także nie ukrywają, że nie byli postaciami pomnikowymi przez całe 
życie. Kilka godzin rozmowy wychowanków MOW nr 4 z Warszawy 

212 Zob. Projekt „Ja w miejscu pamięci” http://stutthof.org/node/256 [dostęp: 20.09.2018]. 

http://stutthof.org/node/256
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z p. Markiem D. oraz kończące spotkanie słowa ponad 90-letniego 
starszego pana: „Koledzy, jak też kiedyś byłem taki jak wy… Każdy dzień 
życia daje wam jednak szansę na zrobienie czegoś dobrego!” – to jedna 
z najlepszych lekcji wychowawczych, jakich można być świadkiem. 

Efekt wychowawczy nakierowany na świadomość społeczną i wraż-
liwość to także uroczystości państwowe na terenie muzeum oraz delego-
wanie reprezentacji danej szkoły do trzymania podczas nich sztandaru 
byłych więźniów. To wielki honor i wyróżnienie, na które podopieczni 
starają się szczególnie zasłużyć świadomą postawą i zachowaniem przez 
cały czas trwania projektu. Uzupełnieniem zajęć edukacyjnych w Muzeum 
jest zawsze projekcja filmu pt. „Fala”, pokazującego za pomocą począt-
kowo niewinnego eksperymentu lekcyjnego mechanizmy manipulacji 
i kreowania przemocy we współczesnej szkole213. 

Program dla ośrodków wychowawczych realizowany w Muzeum 
Stutthof to zawsze duże wyzwanie logistyczne i zaangażowanie pracy, 
jednak stały kontakt z wychowawcami oraz ich podopiecznymi pozwa-
la mieć dużą satysfakcję z efektów i pojedynczych sukcesów, uczynienia 
świata i ludzi lepszymi. Jak napisał jeden z wychowawców, obserwując 
po powrocie swoich podopiecznych: Dziś, niespełna tydzień po powrocie 
do Warszawy, znamy już na nie odpowiedź. Projekt spełnił nasze oczekiwa-
nia, a co najważniejsze – pozostawił szerokie pole do dyskusji o przeszłości, ale 
i przyszłości… „Prawda, człowiek, życie, godność” to pojęcia, które po poby-
cie studyjnym zdają się mieć dla wszystkich uczestników głębszy sens. Z taką 
refleksją pozostać można po lekturze bardzo cennej, a mianowicie osobistych 
zapisków prowadzonych przez chłopców podczas wizyty w Muzeum. Projekt 
„Ja w miejscu pamięci” to nie tylko starannie przemyślana i przygotowana 
lekcja historii. To przede wszystkim pełne emocji spotkanie z ludźmi, którzy 
na zawsze pozostali za Bramą Śmierci…214.

213 Film pt. „Fala” z 2008 r. w reżyserii Dennisa Gansela https://www.filmweb.pl/film/Fala-
2008-449973# [dostęp: 20.09.2018]. 

214 Zob. Druga edycja projektu „Ja w miejscu pamięci” http://www.stutthof.org/node/382 [do-
stęp: 20.09.2018]. 

https://www.filmweb.pl/film/Fala-2008-449973
https://www.filmweb.pl/film/Fala-2008-449973
http://www.stutthof.org/node/382
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Osadzeni z zakładów karnych i były obóz koncentracyjny 
Opisując działania podejmowane w zakresie edukacji skierowanej 
do osadzonych w zakładach karnych, często spotyka się zespół stereoty-
pów, związanych z ogólnym postrzeganiem świata za kratami i jego łatwej 
konfrontacji z wizerunkiem obozu koncentracyjnego. Wydawać by się 
mogło, że osadzeni, którym opowiadane są historie KL Stutthof, będą 
jedynie pytać o możliwości ucieczki z obozu oraz będą chcieli porów-
nywać swój los do życia więźnia w niemieckim obozie koncentracyj-
nym. Nic bardziej mylnego przez lata realizacji programu dla zakładów 
karnych nas nie spotkało.

Program Muzeum Stutthof dla osadzonych w ośrodkach odosobnienia 
nosi tytuł „Żywa pamięć” i realizowany jest od ośmiu lat215. Jego głów-
nym założeniem jest zaproponowanie osadzonym dobrowolnego uczest-
nictwa w spotkaniu połączonym z prezentacją na temat historii obozu 
oraz w następujących po nim rozmowach – odpowiedziach na pytania. 
Kolejnymi elementami programu są: wyjazd niewielkiej grupy osadzonych 
do Muzeum Stutthof i zwiedzanie miejsca pamięci. Uzupełnieniem ofer-
ty w kolejnych etapach jest praca osadzonych na terenie miejsca pamięci 
oraz ekspozycja w zakładzie karnym wystawy planszowej na temat histo-
rii obozu. Jeśli jest taka możliwość, w zakładzie lub w muzeum organi-
zowane są ponadto zajęcia edukacyjne pokazujące świat i doświadczenie 
obozu z perspektywy przedmiotów i zapisów byłych więźniów. 

Doświadczenie wyjazdów do zakładów karnych i przeprowadzonych 
zajęć z osadzonymi pokazuje, że spotykają się one z wielkim zaintereso-
waniem i żywym odbiorem. W każdym z objętych programem zakła-
dów uczestniczy jednocześnie od 50 do 100 osadzonych. Co ciekawe, 
właściwie w każdej grupie zajęciowej są osoby, których bliscy w czasie 
wojny byli więźniami Stutthofu. Spotkanie trwa maksymalnie 2 godzi-
ny i opiera się na multimedialnej prezentacji, opowieści o więźniach 
w obozie oraz odpowiedzi na pytania. Narracja prowadzącego nie jest 

215 Zob. Wykład historyczny w Zakładzie Karnym w Malborku http://stutthof.org/node/384 
[dostęp: 20.09.2018]. 

http://stutthof.org/node/384
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typowym wykładem historycznym, ma swoje specyficzne punkty identy-
fikujące sytuację w konkretnym kontekście oraz uniwersalizujące przekaz. 
Chodzi o pokazanie zupełnie innej sytuacji osobistej oraz uwarunkowań, 
jakie miały miejsce w kontekście więźniów niemieckiego nazistowskiego 
obozu koncentracyjnego: Polaków, Żydów itd., których polityka i ideolo-
gia wtłoczyły za druty bez nadziei na wyjście. 

W drugiej warstwie przekazu przy prezentacji ludzi i ich zachowań 
w obozie zwraca się uwagę na zagadnienie dobra i zła jako autonomiczne-
go wyboru człowieka, na naukę, jaką także współcześnie można wysnuć 
z zachowania sprawców, kapo czy lekarzy w obozie, którzy w sytuacjach 
krańcowych poddawani byli próbom sumienia i charakteru, oraz jakie 
to miało potem konsekwencje dla nich i ich otoczenia. 

Historia dla tej grupy odbiorów jest przede wszystkim środkiem 
do refleksji nad swoim zachowaniem i wyborami, daje też możliwość 
konstatacji, że nie zawsze najłatwiejsza droga życiowych wyborów jest tą 
właściwą. Z relacji oraz obserwacji wychowawców na oddziałach, z który-
mi się spotykamy, mamy informacje, że tego rodzaju przekaz powoduje 
pozytywne refleksje osadzonych i odnosi tym samym swój efekt wycho-
wawczo-edukacyjny. W kilku przypadkach wiemy też, że zwolnieni 
z zakładów odosobnienia odwiedzają Muzeum Stutthof, aby je zwiedzić, 
bo mają w pamięci spotkanie na ten temat w czasie odbywania kary. 

Podsumowanie 
Zaprezentowane w powyższych krótkich rozważaniach przykłady pracy 
edukatorów Muzeum Stutthof z grupami o specjalnych potrzebach wska-
zują na różne poziomy wykorzystywania tego samego przekazu histo-
rycznego. Oś, jaką jest historia obozu oraz losy i spuścizna jego więź-
niów, pozwala wszechstronnie kreować formę zajęć i kierować je w stronę 
pożądanego przez odbiorcę efektu. Dla osób z dysfunkcjami intelektual-
nymi będzie to wyrażanie siebie i własnych emocji, dla uczniów ośrod-
ków poprawczych odkrywanie w sobie lepszej strony, dla podopiecznych 
zakładów karnych zaś refleksja nad swoim zachowaniem w przyszłości. 
We wszystkich tych grupach, tak bardzo różnych od siebie, przeszłość 
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wykorzystujemy do indywidualnego myślenia o przyszłości – własnej 
i społecznej, do swoistej nauki własnego dalszego życia. 

Rokrocznie z omawianych form działania edukacyjnego korzysta 
w Muzeum Stutthof kilkaset osób z grup o specjalnych potrzebach. 
W ostatnich latach rozszerzyły się nasze możliwości osobowe i kompe-
tencyjne, stale rośnie też nasze doświadczenie realizacyjne. W podobny 
sposób zapewne zwiększać się będzie liczba uczestników tych specjalnych 
zajęć. Dużą zaletą naszej pracy jest jej mobilność, nie zawsze grupy mogą 
do nas przyjechać, wówczas elementy programu realizujemy bezpośrednio 
w danym ośrodku. O powodzeniu danego działania decyduje współpra-
ca edukatora z opiekunem grupy, ale też autentyczność miejsca i prze-
kazu. To praca ważna i dająca dużą satysfakcję. Pokazuje ona, że miejsca 
pamięci stwarzają niespotykane nigdzie indziej możliwości kształtowa-
nia postaw i refleksji. 

W codziennej gonitwie pracy, wielu zmiennych czynników, spra-
wozdań, rzadko jest czas na swoją własną refleksję i odpowiedź na pyta-
nie: czy to w ogóle ma sens? Wydaje się, że tak. Pewnego dnia do jednej 
z naszych edukatorek dotarł list: 

„Dzień Dobry! ;-)
Mam na imię Sara, jestem byłą wychowanką Młodzieżowego Ośrod-

ka Wychowawczego w Samostrzelu. Nie wiem czy Pani pamięta, ale byłam 
u państwa wraz z grupą (byłam, w drugiej turze czyli 5 czerwca 2014 roku) 
w ramach projektu jako zwiedzająca. Mam cichą nadzieje, że jednak trochę 
Nas Pani pamięta. :) 

Pisze z pytaniem, czy posiadają jeszcze Panie zdjęcia z tego dnia? 
Jeżeli tak, to czy mogłabym prosić o przesłanie ich na e-maila (oczywiście 

jeżeli jest taka możliwość). Wiem, że się odzywam trochę późno, bo w sumie 
to półtora roku już, ale tego dnia nie da się zapomnieć. Strasznie Mi zależy 
na tych zdjęciach, nie tylko z powodu ostatnich pięknych i wzruszających 
chwil z dziewczynami, ale również dlatego że po raz pierwszy byłam w tak 
piękny a zarazem przygnębiającym (z powodu smutnych incydentów, jakie 
tam zachodziły) miejscu. Chciałabym również osobiście bardzo podziękować 
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za zaprezentowanie (jeżeli można to tak ująć) historii oraz uczuć ludzi, 
którzy przeżywali w tym miejscu piekło. 

Naprawdę w tym miejscu się wyczuwa się takie emocje, których nie da 
się zapomnieć. Po prostu, nie wiem może to tylko Moje wyobrażenie/odczucie, 
ale zwiedzając państwa muzeum czułam jakby osoby które zginęły w strasz-
nych i przerażających warunkach siedziały razem z Nami. Ale to chyba 
tylko Moje odczucie. Osobiście dzięki miejscu i atmosferze jaka tam panuje, 
cieszę się z każdej możliwej chwili i bardziej doceniam Swoje życie. Dzię-
kuje jeszcze raz za tak emocjonalny dzień i chociaż mieszkam na Śląsku to 
na pewno jeszcze nie raz odwiedzę to miejsce, dzięki któremu inaczej patrzę 
na świat. Człowiek wyjeżdżając z Muzeum i wysłuchawszy rąbka historii 
z życia więźniów, nie jest już tym samym człowiekiem. 

Jeżeli posiada Pani zdjęcia i jest możliwość wysłania ich , to byłabym 
niezmiernie wdzięczna. 

Czekam na odpowiedź z niecierpliwością. 
Pozdrawiam, Sara ! ;-)”216.

216 Mail przesłany do Działu Oświatowego Muzeum Stutthof w dn. 10.02.2016 r., pisownia 
oryginalna. 
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Od kilkunastu lat Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży (MDSM) 
realizuje polsko-niemieckie projekty dla młodzieży z niepełnosprawno-

ścią słuchową lub wzrokową. Głównym celem seminarium jest konfron-
tacja z Miejscem Pamięci Auschwitz, jego historią i znaczeniem, ale 
też spotkanie młodzieży z obydwu krajów. Integralną częścią projektu 
jest praca artystyczna pod kierunkiem art-terapeutów jako konfron-
tacja z przeżyciami, wrażeniami i przemyśleniami podczas zwiedzania 
byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady 
Auschwitz. Niniejszy artykuł prezentuje założenia projektu, podkreślając 
jego uniwersalność i jednocześnie alternatywną formę edukacji w miej-
scu pamięci dla młodzieży z niepełnosprawnością.

Rola sztuki w pedagogice miejsc pamięci
Żądanie, aby Auschwitz nigdy się już nie powtórzył, wyraża elementar-
ne zadanie, jakie można postawić przed wychowaniem. (…) Fakt, że tak 
mało sobie uświadamiamy owo zadanie, i pytania, jakie ono nastręcza, 
świadczy jednakże, iż koszmar ten nie przeniknął ludzi do szpiku kości, ozna-
cza zatem możliwość jego powtórzenia się w sferze świadomości i podświa-
domości człowieka. Wszystkie dysputy nad ideałami wychowania są błahe 
i nieważne w porównaniu z tym jednym żądaniem, aby Auschwitz nigdy się 
już nie powtórzył. Było to barbarzyństwo, z którym stara się walczyć wszel-
kie wychowanie. Mówi się o groźbie powrotu do barbarzyństwa. Ależ ten 
nawrót nie grozi dopiero: tym nawrotem był już Auschwitz. Barbarzyństwo 

EWA GUZIAK

Historia przez sztukę – edukacja historyczna 
młodzieży niepełnosprawnej w miejscu 
pamięci. Polsko-niemieckie seminaria
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istnieje nadal, dopóki istnieją zasadnicze warunki, które ten powrót spowo-
dowały. W tym tkwi cała groza217. 

W kontekście wypowiedzianych przez Teodora W. Adorno słów 
realizacja „wychowania po Auschwitz” wiąże się z jednej strony z prze-
kazywaniem wiedzy na temat historii tego miejsca z nakreśleniem 
tła historycznego, a z drugiej – rozwijaniem myślenia historycznego 
i empatii. Wychowanie to powinno bazować na wartościach elemen-
tarnych, takich jak tolerancja, solidarność oraz poczucie odpowie-
dzialności prowadzące do własnej refleksji dotyczącej otaczającej nas 
rzeczywistości. 

W działalności edukacyjnej miejsc pamięci najważniejszym staje 
się odbiorca, przede wszystkim młode pokolenie. Aktywność uczest-
ników w procesie nauczania powinna pozwolić na odkrywanie praw-
dy historycznej danego miejsca, ale także na zrozumienie kluczowych 
zagadnień historycznych i współczesnych w układzie przyczynowo-
-skutkowym. Wykorzystując w tym procesie poznawanie autentycz-
nego miejsca historycznego, przybliżamy młodzież do odległej histo-
rii i refleksji nad pamięcią przeszłości. Spotkania ze świadkami czasu, 
byłymi więźniami obozów koncentracyjnych, jako część prawdziwej 
historii i element dialogu pokoleń, są obecnie rzadkością. Upływ 
czasu i związane z nim przemijanie sprawia, że tego rodzaju spotkania 
i wynikające z niego korzyści edukacyjne są już niemożliwe. Nagra-
nia i filmy nie odtworzą emocjonalnego wzruszenia, jakie każdorazo-
wo im towarzyszy, a więc i tak zwanego „doświadczenia spotkania”. 
Jednak z drugiej strony trzeba mieć świadomość, że to zjawisko stano-
wi proces naturalny, z którym musimy się liczyć. Stąd tak ważny zapis 
świadka historii, „wywołanie źródła” – jak określamy to w metodolo-
gii. To nośnik pamięci, ale i wchodzący już w – równie ważną – sferę 
postpamięci, tj. pamięci przekazywanej.

Byron L. Sherwin, zajmujący się nauczaniem amerykańskiej 
młodzieży o Holokauście, podkreśla, że „wyzwanie dydaktyczne, jakie 

217 T. Adorno, Wychowanie po Oświęcimiu, „Znak” 1978, nr 285 (3), s. 47.
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przed nami stoi, to tłumaczenie niewytłumaczalnego osobom, które 
i tak nie zrozumieją tego, co usłyszą”218. Dlatego nauczanie historii 
powinno przybliżyć młodym ludziom wydarzenia, które wydają się 
z ich punktu widzenia odległe i niemające nic wspólnego z ich obec-
nym, współczesnym życiem, w sposób najbardziej autentyczny i pobu-
dzający ich do działania. 

Zwiększający się dystans czasowy, odchodzenie osób należących 
do pokolenia tych, którzy przeżyli, wymaga poszukiwania nowych alter-
natywnych form nauczania, tak aby młode pokolenie – pielęgnując 
świadków – stawało się odpowiedzialne za przyszłe wydarzenia. Leszek 
Kołakowski w jednym ze swoich esejów, poświęconym problemom 
jednoczącej się Europy, pisze: „Potrzebne nam jest nauczanie historii, 
w którym młodzi ludzie będą uczyć się rozumienia, kim są – kim oni 
sami są jako dziedzice przeszłości zarówno chwalebnej, jak i nikczem-
nej”219. Wychodząc naprzeciwko tym nowym zadaniom, muzea, miej-
sca pamięci i ośrodki nauczania pozaszkolnego – bazując na pedago-
gice pamięci – wykorzystują w swojej pracy edukacyjno-historycznej 
różne formy kształcenia. Tomasz Kranz podkreśla, że „edukacja metodą 
projektów” przynosi bardzo duże korzyści dydaktyczno-pedagogiczne. 
Przez projekt rozumie on program oparty na planie działania i podzia-
le zadań, który prowadzi do zrealizowania zamierzonego celu. Owym 
celem jest przygotowanie określonego „produktu”. Ten rodzaj edukacji 
jest ukierunkowany na działanie praktyczne, jednocześnie uczy pracy 
koncepcyjnej i zespołowej. 

Metody pracy pedagogicznej w miejscach pamięci powinny wyko-
rzystywać „kreatywność uczących się, uwzględniać społeczny aspekt 
kształcenia i być ukierunkowane na działania praktyczne, połączone 
z przeżywaniem”220. 

218 B. L. Sherwin, Nauczanie o Holocauście, [w:] Duchowe dziedzictwo Żydów polskich, War-
szawa 1995, s. 254. 

219 A. Śniadowski, Historia w szkole http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/14/sniad.html 
[dostęp: 12.12.2006].

220 T. Kranz, Pedagogika pamięci, „Pro Memoria” 2005, nr 23, s. 67.

http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/14/sniad.html
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Art-terapia jako alternatywna metoda uczenia historii
W programach pozaszkolnej edukacji historyczno-społecznej dotyczącej 
zagadnień II wojny światowej oraz narodowego socjalizmu wykorzystuje 
się często elementy i założenia pedagogiki sztuki bądź art-terapii. 

Za podstawę teoretyczną art-terapii (terapii przez sztukę) psycholo-
gia uznaje teorię emocji: naturalną prawidłowością jednostki jest dąże-
nie do doznania emocji o znaku dodatnim, do których można zaliczyć 
radość, nadzieję i przyjemności zmysłowe. Art-terapia nawiązuje również 
do teorii potrzeb, które są podstawowymi stymulatorami ludzkiego dzia-
łania, między innymi do potrzeby samorealizacji, pozwalającej na podej-
mowanie odważnych i twórczych działań i polegającej na konstruk-
tywnym rozwiązywaniu problemów. W odróżnieniu od pedagogiki 
sztuki art-terapia związana jest z oddziaływaniem terapeutycznym221, 
w którym proces tworzenia posiada właściwości uzdrawiające. Este-
tyczne działania zakładają samooczyszczenie, aktywność w wyrażaniu 
siebie i kreatywne tworzenie, jak również zmysłowy, duchowy i emocjo-
nalny rozwój osobowości. 

Art-terapia, jak podkreśla Birgit Dorner, „może aktywnie wspie-
rać konfrontację z historią i ma większe zastosowanie tam, gdzie język 
(werbalny) jako środek komunikacji nie wystarcza bądź nie spełnia ocze-
kiwań adresatów w możliwie dostępnych formach wyrazu”222. 

Wykorzystanie art-terapii w miejscu pamięci jako transformatora 
faktów historycznych otwiera przestrzeń do działania. „Sztuka” rozumia-
na jest jako praca w wizualnym i w zmysłowo-doświadczalnym świecie, 
jako działanie wykorzystujące artystyczne środki wyrazu. Art-terapia 
sięga do najprostszych sposobów autoekspresji, do których zdolny 
jest każdy człowiek, niezależnie od wieku, stanu zdrowia i zdolno-
ści artystycznych. Przyjmując, że w każdym człowieku drzemie geniusz 

221 R. Różyczka, Art-terapia, [w]: M. Piszczek, Terapia zabawą.Terapia przez sztukę, Warsza-
wa 2002, s. 95.

222 B. Dorner, Bilder der Verführung – Bilder der Erinnerung – gestaltete Bilder, Kunstpäd-
agogik in der Gedenkstättenarbeit, [w:] B. Dorner, K.Engelhardt, Arbeit an Bildern der 
Erinnerung, Ästhetische Praxis, ausserschulische Jugendbildung und Gedenkstättenpädagigik, 
Stuttgart 2006, s. 7.
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z twórczym potencjałem i zdolnościami do artystycznej konfrontacji, 
każdy może uczestniczyć w takiej pracy. 

Art-terapia ukierunkowana jest na adresata. Z jednej strony jest to 
działalność aktywująca potencjał adresatów i wspierająca uczenie poprzez 
odkrywanie. Z drugiej strony pobudza w różnoraki sposób proces reflek-
syjny dotyczący spostrzeganych obrazów/rzeczy oraz własnej zdolności 
spostrzegania i działania. 

Pedagogika sztuki, jak również art-terapia, wychodzi z założenia, że 
aktywne procesy działania twórczego posiadają potencjał zmian. Dzieje 
się to poprzez ciągły dialog podczas aktu tworzenia, poprzez tworzone 
dzieło, własną aktywność, poprzez refleksję nad swoim Ja, nad warto-
ściami i poglądami. 

Birgit Dorner zwraca uwagę, że „dyskurs historyczny narodowego 
socjalizmu opiera się w głównej mierze na naukowych opracowaniach. 
Fakty historyczne są przekazywane, rekonstruowane, interpretowa-
ne i analizowane”223. Jeżeli nauka, edukacja oraz historia funkcjonują 
poprzez i dzięki językowi i tekstom, to wydaje się wątpliwe, aby w ten 
sposób móc osiągnąć znaczące cele edukacyjne wśród młodej genera-
cji. W tym przypadku pomocne może być wykorzystanie tzw. sztuki 
obozowej, która powstała w KL Auschwitz nielegalnie lub na zlecenie 
władz obozowych. 

Młodzież, ze swoją nową estetyczną wrażliwością, poprzez wizual-
ne światy potrzebuje zupełnie nowego podejścia do nauczania historii 
i kształcenia. Wykorzystywanie sztuki w historycznej edukacji „przemie-
nia teksty i fakty” w proces twórczy. Aktywna postawa adresata w proce-
sie tworzenia jest łatwo dostrzegalna. W sytuacji trudnej dla adresata 
bądź niepodejmowania przez niego żadnych działań możliwa jest inge-
rencja, rozumiana jako wspieranie w procesie artystyczno-historycz-
nym. Dlatego też zastosowanie elementów sztuki w pracy edukacyjnej 
w miejscach pamięci powinno być wykorzystywane przede wszystkim 
w pracy z grupami defaworyzowanymi, takimi jak młodzież z problemami 

223 Tamże, s. 7–8.



/ 185 /

Edukacja o Auschwitz i Holokauście w autentycznych miejscach pamięci

emocjonalnymi, niepełnosprawna ruchowo, socjalnie zaniedbana czy 
z upośledzeniami wzroku lub słuchu. 

Seminaria polsko-niemieckie dla młodzieży niepełnosprawnej jako przykład 
wykorzystania art-terapii w Miejscu Pamięci Auschwitz-Birkenau
Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu jest placówką 
edukacyjną powstałą w 1986 roku z inicjatywy niemieckiej organizacji 
Akcji Znaku Pokuty – Służby dla Pokoju i Miasta Oświęcimia. 

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży uznaje za swe naczelne 
zobowiązanie upamiętnienie duchowej spuścizny ofiar KL Auschwitz-
-Birkenau i dlatego w szczególny sposób odwołuje się do KL Auschwitz-
-Birkenau jako historycznego miejsca realizacji politycznej woli Zagłady.

Praca pedagogiczna Domu Spotkań opiera się na trzech założeniach:
• Auschwitz był zbyt bolesną lekcją dla człowieka i ludzkości, by 

można ją zapomnieć,
• z historii można się uczyć i wyciągać wnioski na przyszłość,
• niewiedza i nieznajomość siebie nawzajem są podstawą lęków, uprze-

dzeń, wrogości pomiędzy ludźmi.
Jednym z przykładów pracy pedagogicznej Domu są seminaria arty-

styczne dla młodzieży niepełnosprawnej224 z Polski i Niemiec. MDSM, 
dostrzegając szanse i możliwości rozwoju tego rodzaju projektów, od kilku-
nastu lat ma je w swojej ofercie seminaryjnej.

Do dnia dzisiejszego w MDSM-ie zostało zrealizowanych 10 projektów 
międzynarodowych:
• listopad 1999 r. – polsko-niemieckie warsztaty artystyczne dla 

młodzieży niesłyszącej i niedosłyszącej (malowanie farbami olejny-
mi, praca w glinie);

224 Posługując się pojęciem niepełnosprawności, ograniczam się tylko do osób, dla których 
były realizowane projekty, a więc dla młodzieży niewidomej i niedowidzącej, jak również 
dla niesłyszącej i niedosłyszącej.
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• listopad 2000 r. – „Spotkania artystyczne” – polsko-niemieckie 
warsztaty artystyczne dla młodzieży niesłyszącej i niedosłyszącej 
(linoryt, collage na płótnie, instalacje przestrzenne);

• styczeń 2002 r. – „Oświęcim na szkle” – polsko-niemieckie warsz-
taty artystyczne dla młodzieży niesłyszącej i niedosłyszącej (malo-
wanie na szkle);

•  maj–czerwiec 2003 r. – „…gdyby kamienie mogły mówić” – 
polsko-niemieckie warsztaty artystyczne dla młodzieży niewidomej 
i niedowidzącej (rzeźbienie w kamieniu, i ytongu);

• czerwiec–lipiec 2004 r. – „…jak drzewo” – polsko-niemieckie warsz-
taty artystyczne dla młodzieży niesłyszącej i niedosłyszącej (rzeźbie-
nie w pniach drzewa);

• czerwiec 2006 r. – część I: „Cierpliwość papieru” – polsko-niemiec-
kie warsztaty artystyczne dla młodzieży niewidomej i niedowidzącej 
(tworzenie prac z różnych rodzajów papieru);

• listopad 2006 r. – część II: „Cierpliwość papieru” – polsko-niemiec-
kie warsztaty artystyczne dla młodzieży niewidomej i niedowidzącej;

• maj 2007 r. – „Nie do wyrzucenia” – polsko-niemieckie warszta-
ty artystyczne dla młodzieży niesłyszącej i niedosłyszącej (tworzenie 
z materiałów odpadowych);

• listopad 2014 r. – „Dotyk jest widzialny” – polsko-niemieckie 
seminarium dla młodzieży niewidomej i niedowidzącej w ramach 
programu dotacji „Zachować pamięć” Polsko-Niemieckiej Współpra-
cy Młodzieży (rzeźbienie na płytach gipsowych i tworzenie odbitek); 

• listopad 2016 r. – „Słowa i wartości” – polsko-niemieckie semina-
rium dla młodzieży niewidomej i niedowidzącej w ramach progra-
mu dotacji „Zachować pamięć” Polsko-Niemieckiej Współpracy 
Młodzieży (tworzenie na dużych płytach drzewnych przy pomocy 
drewnianych krążków).

Założenia projektu
Zapoznanie się z historią byłego niemieckiego nazistowskiego obozu 
Auschwitz i zrozumienie tych tragicznych dla wszystkich ludzi wydarzeń, 
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również dla osób niepełnosprawnych, ma wielkie znaczenie. Osoby niepeł-
nosprawne powinny mieć możliwość integrowania się w historyczny 
proces funkcjonowania i aktywności społeczeństwa. Zaniechanie kształ-
towania młodego pokolenia poprzez edukację historyczną bądź pobieżne 
potraktowanie historii KL Auschwitz wśród młodzieży niepełnosprawnej 
może stać się niejako nieświadomym wykluczeniem jej ze społeczeństwa.

Podróże studyjne do miejsc pamięci i edukacja metodą projektu należą 
do aktywnych form edukacyjnych i dlatego też powinny stanowić ofertę 
programową dla młodzieży z dysfunkcjami. Wizyta w miejscu pamięci 
pozostawia w każdym człowieku dużo wrażeń, myśli, emocji i również 
pytań bez odpowiedzi. Tak jak twierdzi Tomasz Kranz, „miejsca histo-
ryczne są przestrzeniami o dużym ładunku emocjonalnym”225. Krysty-
na Oleksy z kolei zwraca uwagę na zachowanie równowagi pomiędzy 
„emotio” i „ratio”226. Dlatego młodym ludziom należy stworzyć warun-
ki do tego, aby z jednej strony mogli otrzymać najważniejsze informacje 
historyczne, a z drugiej – aby mieli czas zastanowić się nad historią i nad 
tym, co ona dla nich konkretnie oznacza „tu i teraz”. 

Konfrontacja z miejscem historycznym
Polsko-niemieckie seminaria artystyczne realizowane w Międzynarodowym 
Domu Spotkań Młodzieży wykorzystują miejsce historyczne i bliskość 
byłego obozu jako element poznawczy, edukacyjny i konfrontacyjny. 

Element poznawczy związany jest z wizytą uczestników w Miejscu 
Pamięci Auschwitz-Birkenau podczas dwudniowego studyjnego zwiedza-
nia z przewodnikiem. Młodzież wówczas przebywa na terenie autentycz-
nego historycznego miejsca. Ta autentyczność pozostaje tam kluczem, 
jednocześnie źródłem i dowodem zbrodni.

Natomiast bliskość byłego obozu doświadczana jest z miejsca reali-
zacji projektu, tj. MDSM. Uczestnicy seminarium mieszkają bowiem 

225 T. Kranz, Edukacja historyczna w miejscach pamięci, Lublin 2002, s. 62.
226 K. Oleksy, Centrum Edukacji w Miejscu Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau, [w]: Pa-

mięć i upamiętnianie – o znaczeniu edukacji historyczno-politycznej w polsko-niemieckiej 
wymianie młodzieży, K. Dethlefsen (red.), Poczdam-Warszawa 2003, s. 184–185.
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podczas projektu w MDSM-ie, oddalonym 20 minut (piechotą) od byłego 
obozu macierzystego. Ta uświadomiona fizyczna bliskość byłego obozu 
– jak na wyciągnięcie ręki – i możliwość dojścia tam w każdej chwili 
wywołuje dodatkowe wrażenia i refleksje. Wpływa to na podświado-
me przeżywanie tego miejsca poza fizycznymi granicami byłego obozu, 
z pewnej „nieznacznej” odległości.

Element edukacyjny to przede wszystkich wykorzystywanie w projek-
cie epizodyczności i emocjonalności. Czynnik emocjonalny wykorzy-
stywany jest do zainicjowania pracy edukacyjno-artystycznej. Konsoli-
dacja wrażeń połączonych z historycznymi faktami pozwala na głębsze 
zaangażowanie tematyczne i dochodzenie do wniosków, które znacząco 
wpływają na kształtowanie własnego światopoglądu.

Element konfrontacyjny oznacza uruchomienie aktywności uczest-
ników podczas procesu tworzenia. Proces twórczy, rozumiany jako reali-
zacja własnej koncepcji, zmusza uczestników do wyartykułowania tych 
najbardziej niewyrażalnych i trudnych emocji, wrażeń i przemyśleń. Tym 
bardziej jest to istotne, gdyż pracujemy z osobami, dla których komuni-
kacja z otaczającym światem jest ograniczona lub utrudniona. Działania 
artystyczne wyzwalają dodatkowe emocje, związane z samą pracą i techni-
ką artystyczną, powodują, że młodzież musi pokonać bariery psychiczne, 
a więc własne słabości i ograniczenia. Dla młodzieży niepełnosprawnej 
właśnie taka artystyczna forma wyrazu pozwala na głębsze przeżycie tego 
miejsca, przeżycie siebie samego i grupy. 

Polsko-niemieckie spotkanie
Projekt umożliwia młodzieży z Polski i Niemiec spotkanie się ze swoimi 
rówieśnikami. Wspólne przebywanie i wspólna praca to oddziaływa-
nie grup na siebie i poznawanie się nawzajem, niejako doświadczanie 
grupy. Polscy uczestnicy stają się dla niemieckich kolegów biorących 
udział w projekcie nie „jakimiś” Polakami, ale konkretnymi osoba-
mi, i odwrotnie, niemieccy uczestnicy stają się konkretnymi osoba-
mi z Niemiec. To zacieśnia kontakty i jednocześnie łamie uprzedzenia 
oraz stereotypy.
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Na wyjątkowość tego polsko-niemieckiego projektu dla osób niepeł-
nosprawnych wpływa fakt, że osią seminarium jest temat historyczny, 
a więc poznanie historii byłego niemieckiego nazistowskiego obozu 
koncentracyjnego i zagłady Auschwitz. Zagadnienia historyczne dotyczą 
również stosunków międzynarodowych, a więc polsko-niemieckich, co 
jest dla młodzieży kolejnym wyzwaniem. 

Po wizycie w Miejscu Pamięci Auschwitz proces integracyjny zacie-
śnia się. Wspólne przeżycia i działania związane z miejscem pamięci 
stanowią punkt wyjścia do wymiany doświadczeń, rozmów, dyskusji 
i bliższego poznania się. Dokonujący się proces pojednania w kontek-
ście historycznym, pokoleniowym i narodowym to element dodatkowo 
scalający grupę. Podczas rund podsumowujących młodzież za każdym 
razem podkreśla, że bardzo ważnym przeżyciem jest możliwość nawiąza-
nia kontaktów z innymi. Dla osób niepełnosprawnych ma to szczególne 
znaczenie, ponieważ nie zawsze mają okazję przeżycia takiego spotkania 
z rówieśnikami z innych krajów. 

Niepełnosprawność – możliwości i ograniczenia
Projekty dla osób niewidomych i niedowidzących oraz dla niesłyszących 
i słabosłyszących różnią się między sobą niektórymi formami pracy, dosto-
sowane są do danego rodzaju dysfunkcji. 

Komunikacja grupowa – problem językowy
Komunikacja grupowa w grupie osób niesłyszących odbywa się poprzez 
język migowy227. Rozmowy na forum tłumaczone są na język polski 
i niemiecki, ale również na języki migowe, polski i niemiecki. Prowadzący 
projekt zakładają, że każdy uczestnik powinien mieć możliwość usłyszenia 
wypowiadanych kwestii i brania udziału w dyskusjach w swoim języku 
ojczystym. Podwójne tłumaczenie zmusza organizatorów do zachowania 
pewnej dyscypliny: aby podczas niektórych punktów programu unikać 

227 Nie istnieje międzynarodowy język migowy. Każdy kraj, a nawet region posiada różne od-
miany języka migowego. Język migowy podlega tym samym procesom co język mówiony.



/ 190 /

Realizacja założeń pedagogiki włączającej w Muzeum Stutthof

„przegadania”, a także obserwować grupę pod kątem koncentracji i uwagi 
uczestników, która podczas intensywnego programu, pod koniec dnia, 
jest zdecydowanie mniejsza.

Wartością dodatnią jest umiejętność porozumienia się między uczest-
nikami za pomocą języka migowego. Kontakty wówczas są intensywniej-
sze i częstsze, co wpływa na dynamikę procesu grupowego. 

Komunikacja w grupie osób niewidomych i niedowidzących odbywa 
się poprzez słowa. Tłumaczenie językowe jest pojedyncze, a więc na język 
polski i niemiecki. Natomiast komunikacja pomiędzy uczestnikami jest 
znacznie ograniczona. Jeżeli uczestnicy nie posługują się chociaż w mini-
malnym stopniu językiem drugiej grupy, ewentualnie językiem angiel-
skim, to może nie dojść do bezpośrednich, spontanicznych kontaktów 
i rozmów. Dlatego zadaniem prowadzących jest uwzględnienie tego 
i zaplanowanie na początku projektu dużej ilości zajęć integracyjno-
-poznawczych, aby grupa nabrała do siebie zaufania, a poszczególni jej 
członkowie czuli się ze sobą bezpiecznie.

Zwiedzanie byłego obozu KL Auschwitz 
Kluczowym punktem wszystkich projektów jest wizyta w Miejscu Pamię-
ci Auschwitz w formie dwudniowego studyjnego zwiedzania w grupach 
narodowych. W pierwszym dniu zostaje przedstawiona historia obozu 
macierzystego Auschwitz I, a w następnym – historia obozu Auschwitz 
II-Birkenau. 

Podczas zwiedzania grupy niesłyszącej zwraca się uwagę na to, aby 
przekazywane treści uwzględniały obszar widzenia. Oprowadzenie tłuma-
czone jest na język migowy.

W grupie osób niewidzących i niedowidzących ważna staje się obra-
zowa narracja dostosowana do elementów wystawy. 

Działania artystyczne – proces twórczy
Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zainteresowanie historią. 
Nie stawia się natomiast wymagań w kwestii szczególnych zdolności 
czy doświadczeń artystycznych. Projekt zakłada, że wszyscy uczestnicy 
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otrzymują podstawowe informacje i wprowadzenie związane z konkret-
ną techniką sztuki, a wspomaganie procesu twórczego poprzez art-
-terapeutów, którzy czuwają, doradzają i ukierunkowują pracę, stwarza 
równe szanse dla wszystkich uczestników. Na każdym etapie tworzenia 
otrzymują oni potrzebną dla siebie pomoc. Zadania artystyczne są tak 
zaplanowane, aby młodzież nie czuła się przeciążona, gdyż zbyt wysokie 
wymagania mogą ograniczać motywację.

Rolę działań artystycznych i procesu twórczego podczas projektu można 
przedstawić jako: 
• pomoc w przepracowaniu emocji i wrażeń po wizycie w Miejscu 

Pamięci Auschwitz,
• wzmocnienie procesu integracyjnego polsko-niemieckiej grupy,
• poznanie nowej techniki artystycznej, przygody z materiałem,
• odkrycie i rozwój własnych możliwości. 

Pomoc w przepracowaniu emocji i wrażeń po wizycie w Miejscu Pamięci Auschwitz
Wyartykułowanie w formie artystycznej swoich emocji, wrażeń i przemyśleń 
po wizycie w byłym obozie jest podstawowym celem projektu. Po wizycie 
w miejscu pamięci młodzież, napełniona emocjami, wrażeniami i uczu-
ciami rozpoczyna własną pracę, a jej elementami składowymi są: materiał, 
własna wizja lub jej brak, nieuświadomione możliwości, uświadomione 
ograniczenia, czas i porady art-terapeutów. Często dopiero konfrontacja 
z materiałem rodzi wizje i pomysły. Realizacja samego pomysłu rodzi się 
w przysłowiowych „bólach i trudach”. Terapeuci przez sztukę umiejętnie 
prowadzą uczestników w procesie tworzenia własnych dzieł, wspierając ich 
na każdym etapie kreacji. Poczucie dumy, satysfakcji i zadowolenie uczest-
ników z wykonanej pracy są wyznacznikami tego projektu. 

W powstałych dziełach tkwią głębokie uczucia i przemyślenia, czego 
potwierdzeniem są komentarze do prac. Każde dzieło zostaje bowiem 
opatrzone komentarzem uczestników, stanowiąc jego dopełnienie i będąc 
jednocześnie przesłaniem twórcy. Teksty są krótkie, jednak bardzo emocjo-
nalne i sugestywne. 
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Proces integracyjny polsko-niemieckiej grupy
Na początku projektu często wyczuwa się niepokój i strach uczestników, 
obawiających się swoich reakcji po zwiedzaniu, ale także bycia niezro-
zumianym przez grupę. Rundy refleksyjne i wspólna praca artystyczna 
przyczyniają się do procesu integracyjnego. Młodzież nabiera zaufania 
do prowadzących i do siebie nawzajem, przez co buduje się poczucie 
bezpieczeństwa emocjonalnego. Wspólne tworzenie dzieł artystycznych 
jest pomocne w przezwyciężaniu własnych słabości i pokonywaniu swoich 
ograniczeń. Uczestnicy z dużym zaciekawieniem przyglądają się nawza-
jem swoim dziełom, wyrażając dużą akceptację i zrozumienie. Te sytu-
acje wzajemnej adoracji w czasie tworzenia bardzo mocno scalają grupę. 

Można by powiedzieć, że wspólne artystyczne działania są jedynie 
inicjatorem w procesie integracyjnym. Przebieg procesu integracyjnego 
zależy każdorazowo w dużej mierze od zaangażowania samych uczestników. 

Przygoda z materiałem
Wspólnie spędzone dni są dla uczestników pracą z nową techniką. Pozna-
wanie kamienia, drewna lub papieru to doświadczanie jego cech i właści-
wości, jego możliwości i ograniczeń. Oznacza to niejako „zaprzyjaźnienie 
się” z nim. W tym procesie następuje wzajemne oddziaływanie: materiał 
– twórca, twórca – materiał. Nauczenie się „obchodzenia” z materiałem 
implikuje efekt końcowy. Raczej trudno byłoby stworzyć zadowalają-
ce dzieło, gdyby zabrakło np. cierpliwości albo wytrwałości. Młodzież 
często podkreśla tego rodzaju doświadczenie jako interesujące przeżycie. 
Podczas pracy twórczej dostrzega się zróżnicowanie tempa pracy. Każdy 
ustala swój rytm pracy, odpoczynku i przerwy. 

Odkrywanie i rozwój własnych możliwości
Realizacja pomysłu w procesie twórczym połączona jest z doświadczeniem 
siebie i przezwyciężeniem własnych ograniczeń, wynikających z jednej stro-
ny z niepełnoprawności, a z drugiej – z odkrywania swoich możliwości. 
Dla osób niepełnosprawnych tego rodzaju praca ma znaczenie terapeutycz-
ne. Niedowartościowanie, brak wiary w siebie i ciągłe porównywanie się 
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z normalnymi osobami towarzyszą niepełnosprawnym na co dzień. Podczas 
projektu każdy ma możliwość doświadczenia siebie, swojej siły i umiejęt-
ności, a poprzez zrealizowany pomysł udowadnia sobie, że wiele potrafi.

Przezwyciężanie wewnętrznych barier i ograniczeń przynosi młodzie-
ży uczucie zadowolenia, radości i dumy. Doświadczenie swoich granic 
i możliwości wzmacnia poczucie samoświadomości i jest drogą do głęb-
szego poznania samego siebie.

Prezentacja prac w formie wystawy
W koncepcji projektu zakończeniem seminarium jest uroczyste otwar-
cie wystawy prezentującej wykonane dzieła. Na wystawę zaproszeni są 
mieszkańcy Oświęcimia i grupy przybywające w MDSM, co nadaje 
rangę i znaczenie wystawie. Po raz pierwszy zaprezentowana jest całość 
stworzonych dzieł. Dla uczestników wystawa jest przeżyciem szczegól-
nym, ponieważ występują w roli autorów/twórców, a nie zwiedzających.

Dokumentacja projektu
Po zakończeniu projektu organizatorzy podejmują prace nad udokumen-
towaniem przedsięwzięcia w postaci katalogu wystawy. Każdy uczestnik 
otrzymuje kilka egzemplarzy takiego katalogu, co stanowi wspomnienie 
wspólnie spędzonych dni, ale daje też możliwość zaprezentowania najbliż-
szym swojego dorobku. Dzięki dokumentacji projekt „żyje” własnym 
życiem, a jego przesłanie jest dalej przekazywane.

Beneficjenci projektu

Partnerzy projektów 
Do każdego projektu zaproszona jest instytucja, szkoła lub organizacja 

zajmująca się edukacją młodzieży niesłyszącej bądź niewidomej. To na niej 
spoczywa obowiązek rekrutacji uczestników do projektu oraz ich meryto-
ryczne przygotowanie. Warunki uczestnictwa są dla każdej grupy biorącej 
udział w seminarium takie same. Sposób współfinansowania projektu jest 
omawiany bezpośrednio z osobami reprezentującymi szkołę lub instytucję.
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Projekty w głównej mierze są finansowane ze środków Polsko-
-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Opiekunowie grup
Opiekunowie przygotowują młodzież do warsztatów. Ponadto towa-

rzyszą młodym ludziom podczas całego projektu. Są bezpośrednimi part-
nerami dla młodzieży w sytuacjach wychowawczych, a dla prowadzących 
projekt – pomocą podczas niektórych jednostek programowych. 

Team prowadzący 
Zespół składa się z pracownika Międzynarodowego Domu Spotkań 

Młodzieży, który odpowiedzialny jest za techniczną i merytoryczną część 
projektu, począwszy od jego dofinansowania i współpracy z opiekuna-
mi grup, poprzez koordynację przygotowania technicznego, aż do pracy 
koncepcyjnej z art-terapeutami. 

Art-terapeuci to osoby z przygotowaniem artystyczno-terapeutycz-
nym uzyskanym w Wyższej Szkole Kształcenia przez Sztukę w Nürtin-
gen. Na ich doświadczeniu zawodowym spoczywa odpowiedzialność za 
część warsztatowo-artystyczną. Ich empatyczne zaangażowanie, dobrze 
przemyślane działania wprowadzające młodzież do własnej pracy stano-
wią o efektach końcowych. Na każdym etapie projektu omawiane są 
procesy grupowe i indywidualne uczestników.

Uczestnicy
Uczestnikami projektu są młodzi ludzie od 16. do 23. roku życia. Tak 

duża rozpiętość wiekowa wynika z różnic w systemie edukacji w Polsce 
i Niemczech. Warunkiem uczestnictwa jest zainteresowanie tematyczne, 
artystyczne zaś jest mile widziane. 

Seminarium towarzyszy tłumacz polsko-niemiecki. Wszystkie punkty 
programowe odbywają się z jego udziałem. W grupie osób niesłyszących 
dodatkowo są osoby posługujące się językiem migowym, są to z reguły 
opiekunowie grup i to oni przejmują tłumaczenie migowe.
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Seminarium „Gdyby kamienie mogły mówić”
– polsko-niemieckie warsztaty artystyczne dla młodzieży niewidomej 
i niedowidzącej (rzeźbienie w kamieniu, i ytongu)

Kamienie otaczają nas wszędzie. Dla większości są zimne, nieprzy-
stępne i twarde. 
Ale kamienie „żyją i oddychają”. W takim miejscu jak Auschwitz 
w kamieniach tkwi historia, dlatego mają one dla nas symboliczne 
znaczenie, są świadkami czasu. Potrafimy uświadomić sobie „ciężar 
tych dni”, który jest w nich zamknięty.
Kamień, jako materiał artystyczny, stał się w naszym projekcie 
medium łączącym przeszłość z teraźniejszością. Połączył młodych 
ludzi z pokoleniem osób już odchodzących, pamiętających tamte 
dni. Pomieścił w sobie te wszystkie lęki, obawy i emocje młodych 
ludzi, które tkwiły bardzo głęboko, w zakamarkach umysłu i duszy, 
a odżyły w trakcie zwiedzania byłego obozu. Empatii, współczuciu 
i upamiętnianiu zostały nadane odpowiednie formy. 
Życie, miłość, pokój to uświadomione kamienie milowe do szczę-
ścia ludzkości.
Kamień odżył, przemówił, dotknął słowa, wyraził swoją niesamo-
witą historię… 

Ewa Guziak

Przykładowe prace uczestników
Ta dłoń jest otwarta w geście prośby, a na opuszkach ma 
takie ciemniejsze miejsca, co symbolizuje odmrożenie. 
Moja praca mi się podoba, uważam, że zrobiłam to, 
o co prosił mnie ten kamień, zanim jeszcze stał się ręką.
Na każdego przychodzi czas,
każdy kiedyś musi umrzeć.
Kiedyś nie znaczy teraz.
Jedyne, co widzę, to dłoń,
Otwartą i brudną...  Barbara KozłowskaFO
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Mój kamień mówi o cierpieniu człowieka. 
Przedstawiłam to w postaci serca, na którym 
można zobaczyć liczne popękania. Z jednej strony 
serce jest trochę naderwane. Wygląda to tak, jakby 
zostało ułamane, ale nikt nie wie, w jaki sposób 
się to stało i gdzie. Mój kamień prosi mnie, że 
jeśli jestem w stanie go naprawić, abym to zrobi-
ła. Ale ja wiem, że jest to niemożliwe, bo właśnie 
taki miał być jego los. Marta Dziedzic

Seminarium „jak drzewo”
– polsko-niemieckie warsztaty artystyczne dla młodzieży niesłyszącej 
i niedosłyszącej (rzeźbienie w pniach drzewa)

Drzewa, podobnie jak kamienie w Auschwitz, otaczają nas jako 
świadkowie czasu. Dokumentacja muzealna uświadamia, które 
to są te konkretne drzewa. Stając przed takim zdrowym i rozło-
żystym drzewem, trudno uświadomić sobie historię tamtych dni. 
Wraz z upływającym czasem one rozkwitły i urosły. Dziś podzi-
wiamy ich piękno i wolę życia, tak jak podziwiamy osoby, które 
przeżyły ten koszmar. 
Drewno, jako materiał towarzyszący naszemu wspólnemu spotka-
niu, otrzymało znaczenie „drzew przyjaźni”. Na nich uczestnicy 
wyryli symbole widoczne przy bliższym przestudiowaniu. Podzi-
wiając powstałe prace, podziwiamy historię, którą nam oni, młode 
pokolenie, pozostawili. Historię przyjaźni polsko-niemieckiej. Histo-
rię porozumienia się osób niesłyszących. Własne historie. Historię 
przyjaźni. 

Ewa Guziak
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Przykładowe prace uczestników
Doświadczyliśmy, że drzewo ma różne znaczenia. 
Poprzez rzeźbę wyrażaliśmy własne uczucia. 
Ta praca to cząstka nas, która pozostaje tutaj.
Wyrzeźbiony kelner podaje na tacy Polakom 
i Niemcom nie tylko pożywienie i napój, ale 
również pokój i przyjaźń.

Anna Tolschikov,
Ewa Cieśla,

Agnieszka Susowska

Wspólnie wyrzeźbiliśmy drzewo-sowę. 
Sowa to symbol mądrości, gdyż potrafi znaleźć 
rozwiązanie w każdej trudnej sytuacji.
Sowa ma skrzydła, które chronią nas przed złem 
i dają nam poczucie bezpieczeństwa.
Kwiaty, słońce i serce promieniują serdecznością.

Markus Cavelius,
Sebastian Tiefers,

Rita Depka, 
Justyna Denega

Seminarium „Cierpliwość papieru”
– polsko-niemieckie warsztaty artystyczne dla młodzieży niewidomej 
i niedowidzącej (tworzenie prac z różnych rodzajów papieru)

Nie mamy czasu, aby zastanowić się nad znaczeniem papieru w naszym 
życiu, ponieważ towarzyszy nam prawie w każdej minucie i dlate-
go jest on dla nas prawie niedostrzegalny, niewidoczny. Ze względu 
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na jego powszechność traktowany jest też jako rzecz mało warto-
ściowa i częściej kojarzy się on z używanym papierem, z odpadami.
Dostrzegalna symbolika papieru w Miejscu Pamięci Auschwitz-
-Birkenau to zafałszowana dokumentacja obozowa, towarzyszą-
ca więźniom od chwili przybycia aż do śmierci. W szczególności 
wszystkie zarejestrowane zgony i sposoby ich opisu odzwierciedlają 
tragedię ludzką. Papier w Auschwitz tylko w niewielkim stopniu 
był wykorzystywany jako materiał artystyczny. W sytuacji gdy język 
odmawiał posłuszeństwa wypowiadania się, sztuka udzielała odpo-
wiedzi. Poprzez sztukę przekazali nam artyści w Auschwitz swoje 
uczucia i myśli, ale też potrzeby i strach. Papier, podczas semina-
rium, udzielił nam lekcji cierpliwości… Ewa Guziak

Przykładowe prace uczestników
Moje wrażenia ze zwiedzania obozu 
koncentracyjnego przedstawiłem 
na kartonie – stworzyłem małe miasto. 
Przy pomocy kartonu, papieru, styropia-
nu i wykałaczek zrobiłem bramę, wieżę, 
schody, tory kolejowe, drogi, domy i łóżko 
przed barakiem. W ten sposób powracam 
myślą do okropnych warunków, które 
istniały w obozach koncentracyjnych. 

Manuel Binder

Ziemia jednoczy wszystkich ludzi bez 
względu na wyznanie, kolor skóry, 
włosów, oczu…

Maria Zalińska,
Magdalena Kapnik
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Historia przez sztukę
Wykorzystanie sztuki w projektach w miejscu pamięci jest bez wątpienia 
aktywną formą edukacji. Jej siła tkwi w uczeniu poprzez działanie, dlatego 
wszyscy uczestnicy projektu są zaangażowani w ten proces. Ze względu 
na jego uniwersalny charakter projekt można zaliczyć do alternatyw-
nej formy edukacyjnej. Sztuka pozwala na odkrycie i przeżycie przez 
młodych ludzi Miejsca Pamięci Auschwitz jako miejsca historycznego 
i autentycznego, a poprzez stworzone dzieło – miejsca własnej artystycz-
nej refleksji. Ponieważ to, co zostaje poznane i „oswojone”, nie przynosi 
więcej lęków i obaw, a rozszerza horyzonty i perspektywy spostrzegania 
siebie oraz innych.

Projekty przynoszą każdorazowo zamierzone cele. Młodzi ludzie wyjeż-
dżają z: 
• pogłębioną wiedzą na temat miejsca historycznego Auschwitz;
• pozytywnymi doświadczeniami grupy jako elementu współtwo-

rzenia, współdziałania i współodczuwania;
• pozytywnymi doświadczeniami siebie poprzez nowe wyzwania 

i dumę z zaprezentowanego dzieła;
• pozytywnymi doświadczeniami swojej osobowości poprzez prze-

łamywanie własnych barier emocjonalnych i fizycznych;
• pozytywnymi doświadczeniami wykorzystywania sztuki jako 

środka wyrażania swoich wrażeń i emocji.

Przykładem są wypowiedzi uczestników, którzy podkreślają, że 
w jakiś sposób „zrośli się” przez te kilka dni ze sobą. Marcin Furdyna, 
uczestnik pierwszego spotkania, stwierdził, że trzy razy był z wizytą 
w byłym obozie Auschwitz, ale nigdy nie przeżył go tak intensywnie 
jak tutaj. 

Monika Janik, uczestniczka projektu „Dotyk jest widzialny”, powie-
działa: Ciągle pamiętam, że pobyt w Oświęcimiu był dla mnie dużym 
przeżyciem. Byłam tam pierwszy raz i bardzo to przeżyłam. Szczególnie 
wzruszające było to, że przeżycia można było jakby odwzorować w sztuce, 
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rzeźbiąc w gipsie. To nowe dla mnie doświadczenie. Było ono też cenne, 
ponieważ mogłam dowiedzieć się, jak inni przeżywają i widzą temat zwią-
zany z obozem zagłady. Przeżycie tych paru dni w Oświęcimiu wzbogaciło 
mnie, ale nie chciałabym ponownie tego przeżywać.
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Emocje w świecie ciszy. Niesłyszący 
w autentycznym Miejscu Pamięci 
Auschwitz, gdzie milczenie może znaczyć 
więcej niż tysiąc słów...

Przed bramą byłego obozu Auschwitz-Birkenau stoi grupa zwiedzają-
cych. Stoją z przewodnikiem. Na pierwszy rzut oka nic wyjątkowego. 

Grupa jedna z wielu. Jednak po dokładnym przyjrzeniu się grupie można 
zauważyć, że różni się od pozostałych kilkoma szczegółami. Wśród jej 
członków nie ma słuchawek, nie słychać wśród nich rozmów i chyba nie 
patrzą na muzealnego przewodnika. Za to niezłą sensację budzi czło-
wiek, na którego skierowane są oczy wszystkich osób. Ta osoba, stoją-
ca w pobliżu przewodnika, wykonuje „dziwne” gesty, miny – wygląda 
jakby prowadziła przedstawienie teatralne za pomocą dramy. I jeszcze 
jeden szczegół. Praktycznie wszyscy mają w uszach niewielkie urządze-
nia, często połączone przewodami ze skórą na głowie.

Dla nas – osób związanych ze światem Niesłyszących, taka sytuacja 
jest codziennością. Często stajemy się „gwoździem programu”, często 
jesteśmy traktowani, jako „zjawisko”. Tłumacz języka migowego (języka, 
którym posługuje się świat Niesłyszących) musi grać i oddawać emocje 
całym sobą. To jedyny sposób, aby pokazać podopiecznym prawdę, którą 
przekazuje oprowadzający po muzealnej rzeczywistości. Czy to koniecz-
ne? Czy wszystkie te „miny”, „gesty”, czasem z zaangażowaniem osób 
trzecich są niezbędne? Czy robienie takich przedstawień w takim miej-
scu, jak były obóz koncentracyjny, są potrzebne? 

To proszę samemu sobie odpowiedzieć na pytanie, czy istnieje inny 
sposób na oddanie informacji, które przekazuje przewodnik, w języku, 
w którym nie ma takich słów jak: eksterminacja, komory gazowe, selekcja, 
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obóz koncentracyjny, rampa… Czy można opowiedzieć o „szpilowaniu” 
osobom, którym to słowo zupełnie nic nie mówi, a jedynym sposobem 
na jego wyjaśnienie jest poproszenie trzech osób z grupy, aby odegrały 
scenę „szpilowania”? Czy to Niesłyszących będzie peszyło, czy będą mieli 
opory? Nie!!! Z ciekawością pochwycą swego kolegę lub koleżankę za 
ręce, posadzą na wyimaginowanym taborecie i tłumacz będzie „musiał” 
odegrać rolę kata, który za pomocą strzykawki z igłą dokona iniekcji 
trucizny w serce, przebijając mostek. Wielu taka scena widziana na tere-
nie Muzeum oburzy, wielu zniesmaczonych odejdzie, w duchu ubliża-
jąc „aktorom”. Jednak to jedyny sposób mówienia w języku Głuchych 
o zbrodni, która miała tu miejsce.

W jaki sposób realia byłego obozu odbierają Niesłyszący? Czy reagu-
ją na to samo, co słyszący i czy robią to w taki sam sposób? Zapytani 
o to, co wywarło największe wrażenie na grupie, co najbardziej utkwi-
ło w pamięci po zwiedzaniu Muzeum z przewodnikiem, odpowiadają 
stwierdzeniami, które zaskakują. Zauważają szczegóły, na które większość 
zwiedzających nie zwraca uwagi. Zapytałem moich podopiecznych, po 
jednej z wizyt w Muzeum, po zwiedzaniu bloku 11, jakie są pierwsze 
wrażenia, co zapadło w pamięć, co poruszyło? Odpowiedzi były zaska-
kujące. Najgorsze było odczucie, że można zamknąć człowieka niesły-
szącego w „celi do stania”, bez światła i, co za tym idzie, bez możliwości 
komunikacji. Dodatkowo otrzymałem odpowiedź, że wyjście z piwnic 
tego bloku po (sic!) 16 stopniach na dziedziniec bloku było niczym 
katharsis, a może ponowne narodziny. Zapytano mnie, czy też zauważy-
łem zużycie stopni schodów prowadzących do podziemi „jedenastki”, czy 
też czułem zapach… śmierci i strachu, który tam panuje nawet dzisiaj, 
czy czułem drganie schodów i ścian prowadzących do cel, gdy piętro 
wyżej przemieszczali się inni zwiedzający? Nie, nie i nie! Fakt kompen-
sacji zmysłów jest ogólnie znany. Wiemy, że gdy tracimy jeden z nich 
(w tym przypadku słuch), wyostrzają się inne – postrzeganie ruchu, zała-
mania światła, zmysł węchu, odbiór wibracji powierzchni. Zdecydowanie 
Niesłyszący odbierają otaczający świat inaczej. Czy lepiej? Nie potrafię 
powiedzieć. Na pewno „pełniej”. Osoby słyszące przyjmują informacje 
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podane przez przewodnika jako pewnik. Tak było, tak robiono i już. Jest 
przekaz i jest odbiór informacji. Słyszymy „wrzucano gaz” i wiemy, że 
po kilku minutach od opadnięcia błękitnych grudek ziemi okrzemko-
wej, nasyconej cyjanowodorem, ludzie uwięzieni w komorze dusili się 
w okropnej męce. Niesłyszący po przeczytaniu „wrzucono gaz” – powie, 
że jest błąd w zapisie, bo gazu nie można wrzucić, bo gaz, to to samo, 
co powietrze – niewidoczny, lekki, jak powietrze w balonie. Grudki to 
nie gaz, to trucizna. „Gazowanie” to proces, który trzeba ukazać Niesły-
szącym w szczegółach, przemigać i wytłumaczyć. Ciężkie i wymagające 
kreatywności zadanie.

Kolejną rzeczą, na którą moi Niesłyszący zwracają zawsze uwagę 
i o czym mówią między sobą w czasie wizyty w oświęcimskim Muzeum 
i co niewątpliwie rodzi dysonans między okrutną przeszłością a teraź-
niejszością w tym miejscu, jest ład i porządek!!! Na to moi podopieczni 
zawsze zwracają uwagę. Tysiące zwiedzających, miejsce, w którym życie 
straciło ponad milion osób i – nienaganny ład i porządek! Niesłyszą-
cy podniosą tu każdy papierek, każdą zakrętkę od butelki, każdy bilet. 
Właśnie dlatego, aby nie zaburzały tego harmonijnego stanu.

Ogromnym wyzwaniem dla pracowników Muzeum jest wizyta 
Niesłyszących. Z czym taka wizyta się wiąże? Po pierwsze należy przeła-
mać w sobie opór przed dysfunkcją. Zdecydowanie nie należy doprowa-
dzić grupy do stanu „uprzywilejowania” bądź do sytuacji roszczeniowej. 
Niesłyszący to bardzo wierni odbiorcy historycznych treści, pod warun-
kiem że dostosuje się przekaz do możliwości percepcyjnych grupy. Nale-
ży umożliwić tłumaczowi lub samemu sobie (gdy pozna się już język 
migowy) dostosowanie formy przekazu do „poziomu grupy”. Nie należy, 
a wręcz nie wolno wstydzić się swoich emocji. Każdy przejaw nieszczero-
ści będzie przez Niesłyszących zwiedzających natychmiast wychwycony.

Dla Niesłyszących nie ma niestosownych pytań. To może rodzić pewne 
problemy, ale należy pamiętać, że w znacznej mierze wynika z ograni-
czeń języka migowego. Mogą i pojawią się pytania, na których zadanie 
na forum grupy słyszącym zabraknie odwagi. Niesłyszący będą chcieli 
poruszyć temat wstydu upodlonych ludzi, którzy musieli wyzbyć się lęku 
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przed nagością, wstydu niedoskonałości ciał jako wyniku naturalnych 
procesów, pojawią się także pytania o załatwianie naturalnych potrzeb 
fizjologicznych, potrzeb seksualnych, kradzieży, kłamstwa czy zabijania.

Jeżeli boimy się jakichś pytań, czy wstydzimy się je zadać, to może-
my być pewni, że Niesłyszący o te kwestie zapytają. Nie będzie w tym 
niczego niestosownego. Bezpośredniość pytań wynika z języka. Łatwe 
pytania o trudne kwestie. Będą pytali o to, co przewodnik myśli na dany 
temat, czy zgadza się z tym lub tamtym. Będą sondowali, czy interesuje 
się tym szczerze, czy wykonuje tylko zawód. 

W pracy z Niesłyszącymi musimy pamiętać, że zawsze będzie ona, 
jako praca edukatora czy przewodnika, oceniana. Wizyta Niesłyszących 
w Muzeum to zawsze swoisty test dla pracownika. Najtrudniejszą kwestią 
dla przewodnika jest to, że zawsze – mimo bycia w tej chwili łącznikiem 
między ofiarami, historią, miejscem, zbrodnią a grupą – będzie on pełnił 
drugoplanową rolę. Bez względu na predyspozycje przewodnika – to 
tłumacz jest ustami przewodnika. Tylko wzajemna współpraca prze-
wodników-edukatorów i tłumacza pozwoli na pełny, optymalny odbiór 
przekazywanej treści. Bardzo cennym jest, aby umożliwić wcześniejsze 
spotkanie dwóm stronom, w celu omówienia szczegółów takich jak: ilość 
przekazywanych faktów, tempo oprowadzania, kolejność wystaw czy 
przedstawienie faktów. Ogromne znaczenie ma także techniczne przygo-
towanie pracowników do oprowadzania grup z dysfunkcją słuchu. Należy 
pamiętać o tym, aby zawsze stać twarzą do oprowadzanych, a pokazując 
coś np. ręką i odwracając głowę, nie należy równocześnie mówić. Część 
Niesłyszących odczytuje mowę z ust. Podobnie jest z ustawieniem grupy 
„pod słońce”. Niesłyszący, aby zrozumieć, musi zobaczyć.

Nagrodą za wytrwałość i za chęć zastosowania wszystkich tych infor-
macji w praktyce będzie to, że w środowisku Niesłyszących pochwałom 
nie będzie końca. Proszę mi wierzyć, iż mimo bycia w trakcie oprowa-
dzania odsuniętym nieco na bok po zakończeniu zwiedzania Niesłyszący 
pozostaną pełni wdzięczności za okazane serce i poświęcenie. Docenią 
każdy gest, który został Im niejako dany w prezencie od przewodnika. 
Cudowną chwilą jest zawsze moment, gdy przewodnik zastosuje jeden 
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z migów – na dzień dobry, na do widzenia. Nawet nieudolna próba 
zawsze zostanie doceniona! Zawsze! Pozwala na przełamanie dystansu 
i zapewnia dużo lepszą współpracę. 

Wiedzę o świecie Niesłyszący budują na konkretach – zazwyczaj 
na obrazach i zdobytych doświadczeniach. Mając świadomość tego stanu, 
z mojej inicjatywy zorganizowano praktyki zawodoznawcze (stolarsko-
-konserwatorskie) dla Niesłyszących. To właśnie w czerwcu tego roku 
(2018), po raz pierwszy w historii Muzeum Auschwitz i prawdopodob-
nie pierwszy raz w historii w ogóle niesłysząca młodzież pojawiła się 
w muzealnych pracowniach. Doskonałe postrzeganie detali, wyjątko-
wa dokładność i ogromna wytrwałość w pracy sprawiają, że ci młodzi 
ludzie z dysfunkcją słuchu są niesamowicie dobrymi specjalistami. Moi 
podopieczni zajmowali się w czasie praktyk renowacją regału na książki 
lub akta oraz wykonaniem restauracji ławek, które znajdują się bezpo-
średnio w poobozowej przestrzeni – w Alei Brzóz. Mogłoby się wydawać, 
że młodość to tylko czas zabawy i młodzieńczych, nie do końca odpo-
wiedzialnych, zachowań. Okazuje się, że nic bardziej mylnego. Po skoń-
czonych praktykach, w obecności dyrekcji Muzeum, mogłem z pełną 
otwartością i wzruszeniem stwierdzić, że moi praktykanci w trakcie 
kilku dni przeistoczyli się z chłopaków w prawdziwych i odpowiedzial-
nych mężczyzn. Facetów, którzy wiedzieli, że w czasie wojny nieuchron-
nie byliby skazani na śmierć, tylko dlatego, że nie słyszą. Przewrotność 
historii polega na tym, że właśnie Oni swoją pracą pomagali zachować 
artefakty w miejscu, które w tamtych potwornych czasach zaprowadzi-
łoby Ich z rampy bezpośrednio do komór gazowych. Moi podopieczni, 
mając świadomość tych faktów, z jeszcze większą starannością wykony-
wali swoje zawodowe zadania.

Podczas praktyk miało miejsce jeszcze jedno bezprecedensowe wyda-
rzenie. Nasi niesłyszący uczniowie mieli wyjątkowy zaszczyt aktywnie 
uczestniczyć w obchodach rocznicy przybycia pierwszego transportu Pola-
ków do KL Auschwitz. Tu także wyjątkowe wydarzenie – całe obchody 
były tłumaczone – pierwszy raz w historii, na język migowy. To niesa-
mowicie ważna sprawa. Otwartość dyrekcji i pracowników Muzeum 
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na tę kwestię odbiło się echem w całym świecie. Mimo pewnego spesze-
nia na początku (zwyczajowo byliśmy ukradkiem obserwowani) młodzi 
niesłyszący ludzie mogli w pełni uczestniczyć w uroczystościach, współ-
tworząc historię tego wyjątkowego miejsca. Historię w swoim świecie 
ciszy, gdzie milczenie może znaczyć więcej niż tysiąc słów.
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