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17. Seminarium Miejsca Pamięci Europy Wschodniej i Zachodniej w Krzyżowej
27-30 marca 2019 r., Międzynarodowy Dom Spotkań Krzyżowa/Kreisau

Zapomniana historia

Zapomniane miejsca – zapomniani ludzie – zapomniane wydarzenia
O traktowaniu wypartych aspektów historii

Zapominanie nie jest obce narracjom historycznym zarówno w Europie Zachodniej, jak i 
Wschodniej. W historii wielu narodów istnieją postacie, wydarzenia lub miejsca, które przez długi 
czas znajdowały się poza pamięcią, były omijane w dyskursie dotyczącym rozliczania się z 
przeszłością lub które nadal postrzegane są jako tematy tabu.  
Tegoroczne Seminarium Miejsca Pamięci Europy Wschodnej i Zachodnej w Krzyżowej próbuje 
zwrócić uwagę na zapomniane rozdziały historii XX wieku, ponieważ zajmowanie się tym, co 
zapomniane, a także skutkami procesu wypierania zapomnianych aspektów historii jest wciąż 
problematyczne.
Historyczne postacie, wydarzenia i miejsca często nie są oceniane jednoznacznie. Ich przeszłość
ujawnia bolesne sytuacje, wywołuje wstyd oraz niechęć – i do dziś może być odbierana jako 
prowokacja.
Możemy dostrzec, że wiele rządów nie bierze na siebie odpowiedzialności za rozliczenie się z 
historią. Z tego powodu to zazwyczaj aktorzy społeczeństwa obywatelskiego angażują się w 
kształtowanie kultury pamięci – nie tylko na poziomie lokalnym, ale także ponad granicami.
Seminarium Miejsca Pamięci w tym roku ponownie zaprasza przedstawicieli projektów 
historycznych z całej Europy. Przestrzeń dla siebie znajdują tu zarówno znane, duże 
przedsięwzięcia, jak i inicjatywy, które dopiero są podejmowane i powstają konfrontując się z 
różnymi przeciwnościami. Celem seminarium jest przekazywanie sobie know-how oraz wymiana 
doświadczeń pomiędzy instytucjami z całej Europy, a także stworzenie przestrzeni do rozmowy o 
trudnościach, jakie organizacje napotykają realizując swoje projekty. Jest to też okazja do 
opracowania strategii, która pozwoli wnieść „zapomnianą historię” do dyskusji publicznej.       

Seminarium Miejsca Pamięci w Krzyżowej jest skierowane do pracowników i pracowniczek miejsc
pamięci, muzeów, ośrodków edukacyjnych, organizacji praw człowieka lub projektów 
angażujących świadków historii. Celem seminarium jest wzajemne poznawanie się, a także 
wymiana wiedzy i doświadczeń. 
Zapraszamy do dyskusji na temat narodowych i regionalnych narracji historycznych oraz ich 
wpływu na postrzeganie historii XX wieku. Mamy nadzieję, że poprzez wolną wymianę poglądów
między uczestnikami z różnych państw, uda nam się przyczynić do głębszego wzajemnego 
zrozumienia oraz pojednania w Europie.  
Seminarium Miejsca Pamięci ma długą tradycję i cieszymy się, że nadal możemy zapraszać do 
dyskusji na temat postrzegania historii i pamięci oraz sposobów przedstawiania historii i 
przeszłości w państwach Europy Wschodniej i Zachodniej. Seminarium jest mocno 
ukierunkowane na praktykę i nie jest konferencją naukową. Kładziemy duży nacisk na 
nieformalną wymianę – otwarta dyskusja i zachęta do refleksji są cechami charakterystycznymi 
Seminarium Miejsca Pamięci w Krzyżowej. 



Podczas całego spotkania będzie realizowane tłumaczenie symultaniczne na języki: niemiecki,
angielski, polski oraz rosyjski.

Program 

Środa, 27 marca 2019 r.

12:00 Odjazd autokaru z Berlina do Krzyżowej, miejsce spotkania: Dworzec Berlin
Südkreuz (przystanek autokarów dalekobieżnych Hildegard-Knef-Platz)

do 18:00 Przyjazd i rejestracja

18.00 – 19.00 Kolacja

19.00 – 19.30 Powitanie i wprowadzenie przez organizatorów

19.30 – 20.00 Interaktywne przedstawianie się uczestników (prezentacje turbo I)

Czwartek, 28 marca 2019 r.

09.00 – 09.45 Interaktywne przedstawianie się uczestników (prezentacje turbo II)

09.45 – 11.45 Wprowadzenie, prof. dr. hab. Joanna Wojdon, Uniwersytet Wrocławski

11.45 – 12:30 Interaktywne przedstawianie się uczestników (prezentacje turbo III)

12.30 – 13.30 Obiad

13.30 – 15.30 Zapomniane miejsca (prezentacje projektów I) 

Nedi Petri (Cultural Heritage without Borders, Albania): „Unlocking 
Dialogue & Action“ – Koncepcja dla więzienia w Spaç 

Andrzej Trzeciak (Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk/Polska): 
(Nazistowsko): Niemiecka przeszłość stoczni gdańskiej

Robert Parzer (Tiergarten 4 Association, Berlin/Niemcy): Zapomniane obozy
zewnętrzne w Oświęcimiu 

15.30 – 16.00 Przerwa kawowa

16.00 – 18.00  Zapomniane miejsca (prezentacje projektów II) 

Luděk Strašák (Muzeum kultury romskiej, Brno/Czechy): „Gipsy camp“ w 
Lety

Thomas Porena (topografiaperlastoria.org, Włochy): Miejsca pracy 
przymusowej i deportacji z Włoch podcznas II Wojny Światowej

Meelis Maripuu (Eesti Mälu Instituut, Tallin/Estonia): Pierwsza wystawa 
hostoryczna w byłym więzieniu KGB „Patarei“ w Tallinie



18.00 Kolacja 

wieczorem Opcja: Oprowadzanie po Krzyżowej (Dominik Kretschmann)

Piątek, 29 marca 2019 r.

09.00 – 11.00 Zapomniani ludzie (prezentacje projektów III) 

Magda Tsotskalashvili (Sovlab, Tbilisi/Gruzja): Poszukiwanie grobów 
masowych z czasów stalinowskich 

Peter Gaida (Bordeaux/Francja): „Czerwoni Hiszpanie“ – wystawa o 
zapomnianych pracownikach przymusowych

María Paula Núñez (Place of Memory, Tolerance and Social Inclusion, 
Lima/Peru): Pamięć o 70 000 „zaginionych” w Peru

11.00 – 11.30 Przerwa kawowa

11.30 – 13.30 Zapomniane wydarzenia (prezentacja projektów IV)

Petr Kalousek (Meeting-Brno Festival, Brno/Czechy): Marsze pojednania

Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku  
(Radzionków/Polska; wysłano zapytanie)

Młodzież upamiętnia mordy rasistowskie niemieckich okupantów na 
Białorusi (historica.by, Minsk/Bialoruś; wysłano zapytanie) 

13.30 – 14.30 Obiad

14.30 – wieczór Wycieczka do zapomnianych miejsc na Dolnym Śląsku

Sobota, 30 marca 2019 r.

9.00 – 11.00 Forum edukacji historyczno-politycznej (prezentacje projektów V)

Juliane Haubold-Stolle (Centrum Dokumentacji Narodowo-Socjalistycznej 
Pracy Przymusowej, Berlin/Niemcy): Późna pamięć o narodowo-
socjalistycznej pracy przymusowej w Niemczech 

Rainer E. Klemke (berlinHistory e.V., Berlin/Niemcy): Aplikacja na smartfony
„berlinhistory.app“ - Śladami historii Berlina  

memorylab-europe.eu (wysłano zapytanie)

11.00 – 12.00 Ewaluacja i pożegnanie

12.00 Odjazd autobusu do Berlina


