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FORMULARZ REJESTRACYJNY

1. Dane osobowe

Imię: ..................................................................................................................................................

Nazwisko: .........................................................................................................................................

Tytuł naukowy: ..................................................................................................................................

Instytucja: .........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Adres do korespondencji:..................................................................................................................

Tel: ..............................................................  Fax: ...........................................................................

E-mail: ..............................................................................................................................................

2. Udział w konferencji

Zgłaszam swój udział w konferencji nt. „Przeszłość - przyszłości. Modele obchodzenia się z trudną 

przeszłością w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 roku” z referatem (tytuł): 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Mój referat zgłaszam do sesji:

□ Modele kultury pamięci w edukacji rodzinnej i szkolnej 

Każdy człowiek, funkcjonując w grupie, definiuje indywidualną odrębność i jednocześnie przynależność

do  „swojej”  grupy  poprzez  odniesienia  do  przeszłości  rodzinnej,  etnicznej,  regionalnej,  społecznej.

Wydarzenia z przeszłości żyły i żyją w pamięci indywidualnej, przekazywanej z pokolenia na pokolenie.

Często jednak nawet w rodzinie ulegają marginalizacji,  jakby w oczekiwaniu na odpowiedni moment

w przestrzeni publicznej, który pozwoli im znaleźć zainteresowanego odbiorcę ich opowieści.

Świadomość historyczna młodych ludzi tworzy się również podczas zajęć historii, w tym również historii

własnego regionu, w szkole czy na uczelni. Czy istnieją odpowiedni podręczniki do nauki historii? Jak

przedstawiane  są  w  nich  ważne  z  punktu  widzenia  danej  społeczności  wydarzenia?   Książki  i

publikacje  kształtujące  świadomość  historyczną.  „Historyczna  schizofrenia”.  Rola  nauczyciela  w

przekazywaniu wiedzy o przeszłości. 

□ Polityka

W  jakim  stopniu  historia  wpływa  na  nasze  postrzeganie  nas  samych  i  naszych  sąsiadów?  Czy

doświadczenia  historyczne  odgrywają  (jeszcze)  rolę  podczas  polsko-niemieckich  spotkań?  Jak

wygląda polityka historyczna, która związana jest z działaniem państw Europy Środkowo-Wschodniej



i instytucjonalizacją pamięci, a do jej przejawów należy m.in. stawianie pomników, tworzenie muzeów

i organizowanie oficjalnych uroczystości? 

Jaki wpływ ma państwo na sposób obchodzenia się z trudną przeszłością? Na ile państwo powinno

ingerować  i  ingeruje  w  upamiętnianiu  przeszłości?  Czy  partie  polityczne  w  swoim  programie

wyborczym przedstawiają obywatelom w jaki sposób będą obchodzić się z przeszłością? Rola  Rady

Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Narodowe narracje o przeszłości. Polska polityka historyczna.

Upolitycznianie problemu pamięci, przeszłości i odpowiedzialności historycznej. Kamienie milowe dla

stosunków polsko-niemieckich. 

□ Gospodarka

Polityka  gospodarcza  po  1989r.,  transformacja  gospodarcza,  „Złoty  okres”  wysokiej  konsumpcji

i  rosnących  oczekiwań,  okres  stosunkowej  stagnacji  gospodarczej  a  wzrostu  niezadowolenia

społeczeństwa z istniejącego systemu. Niewydolności gospodarcza, kryzys gospodarczy, emigracje. 

□ Kościół

Zakres  autonomii  w  sferze  religijnej.  Kościół  podporządkowany  państwu.  Współpraca  Kościoła

z partią. (Polityka Kościoła po roku 1989.) Stosunek Kościół – Państwo po roku 1989, miejsce Kościoła

w społeczeństwie pluralistycznym i demokratycznym. 

□ Przestrzeń publiczna

Miejsca pamięci  – pomniki,  tablice,  wydarzenia,  zjawiska kulturowe i  wydarzenia  historyczne,  które
miały / mają doniosłe znaczenie dla mniejszości Niemieckiej w Europie Środkowo-Wschodniej,  lecz
w wyniku zmian politycznych i historycznych zniknęły z pamięci lub świadomie zostały z niej wyparte.
Co jest miejscem pamięci dla mniejszości niemieckiej, obywateli Europy Środkowo-Wschodniej? Spór
o  poniemieckie  pomniki,  tablice,  miejsca  święte.  Problem  symboliki  i  znaczenia  pomników
powojennych.  Rola  i  znaczenie  internetu  jako  medium  upubliczniania  własnych  /
osobistych/indywidualnych/  subiektywnych  opinii.  Różnice  w  interpretacji  zdarzeń  w  zależności  od
punktu  widzenia.  Zmiany  pokoleniowe  –  odchodzenie  świadków  czasu.  Prywatyzacja  pamięci.
„Odpolitycznianie pamięci”. Białe plamy w historii. 

□ Historia lokalna

Zainteresowanie  historią  własnego  regionu  i  odkrywanie  tej  historii  jest  zjawiskiem  coraz  częściej

spotykanym.  Czy  powinno  się  kłaść  nacisk  na  to,  by  tę  historię  upamiętniać?  W  jaki  sposób?

Tendencja  do  pomijania  rzeczy  nieprzyjemnych  a  upiększanie  zdarzeń  dobrze  kojarzących  się,

nadawanie  określonym  faktom  historycznym  znaczenia  symbolicznego.  Emocjonalny  stosunek  do

wydarzeń                     z przeszłości. 

□ Muzea

Kultura pamięci w Polsce i w Niemczech zmienia się odpowiednio do historycznych zmian w kraju

i  zmian zbiorowej  pamięci  historycznej.  Świadomość historyczna młodych ludzi  tworzy  się nie  tylko

w ramach lekcji historii, ale także np. podczas wizyt w muzeach. Jednak także te miejsca zmieniają się

z czasem, a prezentowane w nich wydarzenia  są coraz mniej  zrozumiałe.  Dlatego też zmienia się

motywacja dla kultywowania pamięci o przeszłości: już nie jest najważniejsze odtworzenie minionych

wydarzeń,  a  refleksja  na  temat  współczesnego  postrzegania  tamtych  wydarzeń   i  ewentualnie

umiejętność  zobaczenia  paraleli  pomiędzy  przeszłością  a  teraźniejszością. Muzea  są  miejscem

pamięci,  w której  doświadczyć można rzeczywistości,  są sensownym uzupełnieniem i katalizatorem

kultury pamięci. W jaki sposób może miejsce pamięci spełnić tak odpowiedzialne zadanie? Jakie formy

(re-)prezentacji  przeszłości  powinny  zostać  wybrane?  I  jak  miejsce  pamięci  może  się  rozwijać



w  zależności  od  istniejącej  świadomości  historycznej?  Czy  tematy  „niewygodne”  są  w  muzeach

pomijane? Niemcy w Polsce – prezentacje muzealne. Artefakty dla przyszłych pokoleń. 

Istnieje  również  możliwość  zaprezentowania  swej  działalności  kulturalnej  w  ramach  programu

wieczornego. Jesteśmy otwarci na  Państwa propozycje. 

Referaty  oraz  debaty  prowadzone  będą  w  języku  polskim  i  niemieckim  (z  tłumaczeniem

symultanicznym).  Autorom  referatów  organizatorzy  pokryją  koszt  jednego  noclegu,  całodzienne

wyżywienie oraz dofinansują część kosztów podróży. Wysokość honorarium jest zależna od wysokości

pozyskanych przez Organizatora dotacji.

Prosimy  o  załączenie  krótkiego  (maks.  1,5  tys.  znaków)  abstraktu  referatu  w  języku  polskim

lub niemieckim. 

3. Informacje dodatkowe
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………..

Podpis:.................................................................................................Data:........................

Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres:

patrycja.wiencek@haus.pl

Patrycja Wiencek-Baron

Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej 

ul. 1 Maja 13/2

45-068 Opole

fax. 48 77 402 51 15 

Informacje dodatkowe:

Patrycja Wiencek-Baron: patrycja.wiencek@haus.pl 

tel. 48 77 402 51 05
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