
 

 

Miejsca pamięci jako miejsca pamięci wielokierunkowej. Stanowiska – Potencjał – 

Perspektywy 

Gedenkstätten als Orte multidirektionaler Erinnerung. Positionen – Potentiale – Perspektiven 

XV Europejska Szkoła Letnia Ravensbrück, 29 sierpnia – 2 września 2022 

15. Europäische Sommer-Universität Ravensbrück, 29 sierpnia – 2 września 2022 

 

Pamięć o narodowym socjalizmie zawsze była przedmiotem kontrowersji w społeczeństwie – 

początkowo walczyła wbrew woli pokolenia, które jej doświadczyło, dziś kultura pamięci jest 

coraz częściej krytykowana za rytualizację i ograniczone perspektywy. Debaty o rosnącym 

antysemityzmie, rasizmie, a także coraz częściej o postkolonializmie są obecnie włączane do 

pracy w miejscach pamięci. Jednak konieczność rozszerzenia poglądów jest również 

kwestionowana, ponieważ publicznie widoczne formy zrytualizowanego upamiętniania często 

nie obejmują dalszego wglądu w zróżnicowaną pracę edukacyjną i mediacyjną, gdyż jest ona 

stale ewoluująca w wielu miejscach pamięci. Czy Muzea NS powinny podjąć te obecnie 

drażliwe debaty? To prowadzi do pytania, jak powinny wyglądać muzea polityczne. Jaki mają 

mandat? W jakim stopniu ich praca związana jest z aktualnymi dyskursami społecznymi? Z 

pewnością zarówno odwiedzający jak i pracownicy zdają sobie sprawę z tych kwestii, 

dotyczących ich postrzegania i oczekiwań. 
 

Jednocześnie zmiany w prowadzeniu miejsc pamięci bardzo szybko są postrzegane jako 

zagrożenie dla statusu, jaki pamięć o narodowym socjalizmie zajmuje w społeczeństwie. 

Pojawia się zatem pytanie, czy w refleksji nad narodowosocjalistyczną polityką 

ekspansjonistyczną można zidentyfikować wzorce działania, które również odegrały rolę w 

kolonializmie, ludobójstwach i prześladowania polityczne w innych regionach świata? Czy te 

względy umniejszają uwagę nad miejscami nazistowskich prześladowań, czy przeciwnie 

utrwalają nimi zainteresowanie? 

 

W 2022 r. Europejska Szkoła Letnia podejmuje te kwestie, podejmie dyskusję nad 

postrzeganiem tych dyskursów oraz nad możliwościami i ograniczeniami opartą na dialogu i 

poznaniem podejść. Ponadto konferencja będzie eksplorować początkowe 

etapy tego, jak debaty społeczno-polityczne ukształtowały i nadal kształtują miejsca pamięci.  

Szkoła Letnia zaprasza do wspólnej dyskusji o tym, jak podejście do „pamięci 

wielokierunkowej” może być włączone do pracy w miejscach pamięci. Pojęcie to zostanie 

omówione zarówno z punktu widzenia przykładów międzynarodowych, a także na podstawie 

przykładów z Miejsca Pamięci Ravensbrück. Następnie omówione zostaną projekty z różnych 

miejsc pamięci. Europejski Letni Uniwersytet jest otwarty dla nauczycieli akademickich, 

studentów, praktyków z dziedziny pamięci edukacji i zainteresowanych osób. Jest to 

międzypokoleniowy, interdyscyplinarny projekt z wyraźnym skupieniu się na kwestiach 

badań nad płcią (gender research). W programie wykłady, dialogi, oraz warsztaty 

aktywizujące grupę. 

Ponadto planujemy zorganizowanie forum badawczego dla studentów i młodych naukowców 

praca nad projektem związanym z tematem tegorocznej Europejskiej Szkoły Letniej 

Ravensbrück. 

Call for Papers zostanie opublikowane tutaj na HSozKult 



Udział w Europejskim Uniwersytecie Letnim jest bezpłatny. Językami konferencji 

są j. niemiecki i j. angielski. Zapewnione będzie tłumaczenie symultaniczne wykładów. 

Do zakwaterowania i wyżywienia do dyspozycji jest sąsiednie schronisko młodzieżowe 

(Jugendherberge). 

Pobyt w pokoju wieloosobowym z pełnym wyżywieniem: 43 euro za noc. Od poniedziałku do 

piątku: 172 euro.  

Dopłata za pokój dwuosobowy wynosi 4 euro, za pokój jednoosobowy 8 euro za noc. 

Pojedyncze i podwójne pokoje dostępne w zależności od obłożenia. 

Rejestracja na wydarzenie i rezerwacja noclegu jest możliwa pod następującymi 

link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejOhkrBlX16ixgFe1lJXi5A60hcVnP-

hEkaeuYoJFOoAYAQ/viewform 

 

Więcej informacji na stronie internetowej Ravensbrück Memorial:  

https://www.ravensbrueck-sbg.de/  

lub kontakt pod adresem: sommer-uni@ravensbrueck.de 

 

Europejska Szkoła Letnia Ravensbrück to wspólne wydarzenie współorganizowane przez 

Mahn-und Gedenkstätte Ravensbrück/ Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten, Leibniz 

Zentrum für Zeithistorische Forschung, Poczdam, Leibniz Forschungsverbund „Wert der 

Vergangenheit” oraz Zentrum für Antisemitismusforschung w TU Berlin 

 

PROGRAM / PROGRAM 

Poniedziałek, 29 sierpnia 

10.00 Oferta różnych wycieczek z przewodnikiem po Muzeum Pamięci Ravensbrück 

12.30 Lunch 

13.30 Andrea Genest: Recepcja i wprowadzenie do Letniego Uniwersytetu 

Elke Gryglewski: Co pasuje do koncepcji pamięci wielokierunkowej? 

14.00 Okrągły stół. Miejsca pamięci jako miejsca pamięci wielokierunkowej 

z udziałem Mohamed Amjahid, Stella Leder, Susann Lewerenz 

Moderacja: Cornelia Siebeck / Lea Wohl von Haselberg 

16.00 Przerwa na kawę 

16.30 Forum Badawcze. Badacze na początku kariery prezentują swoje projekty 

18.30 Kolacja i spotkania 

 

Wtorek 30 sierpnia  
Międzynarodowy konflikt pamięci  

9.00 Nicola Moll, Sarajewo [Laboratorium Pamięci]: Pomnik Jasenovaca w Chorwacji 

10.00 Aleksandra Szczepan, Wiedeń: „Terra Incognita? Europa Środkowo-Wschodnia 

w badaniach nad Holokaustem” 

11.00 Przerwa na kawę 

11.15 Kolonializm, faszyzm, holokaust i okupacja na Bałkanach 

12.15 Dyskusja  

12.30 Lunch 

15.00 Warsztaty - pogłębiona praca nad prezentowanymi tematami w formie aktywizującej 

grupę 

18.00 Kolacja 

Wieczorny program artystyczny w planowaniu 
 

Środa 31 sierpnia 

Napięcia w kulturze pamięci w Ravensbrück 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejOhkrBlX16ixgFe1lJXi5A60hcVnP-hEkaeuYoJFOoAYAQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejOhkrBlX16ixgFe1lJXi5A60hcVnP-hEkaeuYoJFOoAYAQ/viewform
https://www.ravensbrueck-sbg.de/
mailto:sommer-uni@ravensbrueck.de


9.00 „Dialogic” Ravensbrück wycieczki (2 tury) 

10.30 Przerwa na kawę 

11.00 Dialogic” Ravensbrück wycieczki (druga tura) 

12.30 Lunch 

15.00 Liane Schäfer, Osnabrück: O związku między post-nacjonalistyczną krytyką 

antysemityzmu oraz postkolonialną krytyką rasizmu w niemieckiej przestrzeni pamięci. 

16.00 Ehsan Abri, Kilonia: All-In – praca z osobami o pochodzeniu migracyjnym 

17.00 Przerwa na kawę 

17.30 Darija Fabijanic, Dortmund: Międzynarodowy projekt młodych na Malyi Trostenez, 

Białoruś 

18:30 Kolacja 

Wolny wieczór, „bar zaufania” jest otwarty 

 

Czwartek, 1 września 

Miejsca Pamięci jako „Laboratoria Przyszłości”? 

10.00 Uhr Ksenja Holzmann, Kathrin Herold i Apollinaire Apetor-Koffi, Brema:  

Interwencja pedagogiczna w Denkort Bunkier Valentin (z osobami o pochodzeniu 

migracyjnym) 

11.00 Alexandra Köhring, Włączenie wojny na Ukrainie do Dzieła Miejsce Pamięci. 

11.15 Przerwa na kawę 

11.30 Clara Mansfeld, Brandenburg Havel.  Prezentacja projektu „Historia Inclusive” 

12.30 Lunch 

15.00 Warsztaty dla uczestników – aktywizujące podejście  

16.30 Przerwa na kawę 

Kontynuacja warsztatów 

18.00 Pokaz filmu (w planach) 

 

Piątek, 2 września 

10.00 Dyskusja zamykająca 

Aladin El-Mafaalani / Moshe Zimmermann (angefragt)/ Marina Chernivsky 

11.00 Przerwa na kawę 

11.30 „Krytyczni przyjaciele”  

13.00 Lunch 

Zakończenie 

 

 

 


