
„Warto być przyzwoitym.“
Wystawa specjalna poświęcona Władysławowi Bartoszewskiemu
polskiemu intelektualiście, politykowi i jednemu z ojców polsko- nie-
mieckiego pojednania

Oferta specjalna dla uczniów i uczennic szkół podstawowych i średnich

• 23, 28, 29 sierpnia 2018
• Organizacja przez Bartoszewski-Initiative: http://www.bartoszewski-initiative.de
• Wystawa otwarte od 12ego lipca do 31ego sierpnia, czerwony ratusz, Berlin 

Władysław Bartoszewski miał bardzo bogate w
wydarzenia życie. Był w obozie koncentracyjnym
Auschwitz, walczył w Powstaniu Warszawskim,
pomagał w czasie wojny Żydom  i jako jeden z
pierwszych napisał raport o obozie Auschwitz.
Po wojnie siedział także w stalinowskim więzie-
niu, pracował jako pisarz, dziennikarz, nauczyciel
akademicki. Jako historyk nawiązał wiele kontak-
tów poza granicami, szczególnie w Niemczech. W
czasach Solidarność był aresztowany. Po 1989
roku został politykiem, dyplomatą, Ministrem
Spraw Zagranicznych i Sekretarzem Stanu. 

Biografia Bartoszewskiego opowiada uczniom 
polską historię z punktu widzenia człowieka
zaangażowanego. Chcemy Państwa zaprosić
razem z uczennicami i uczniami do spędzenia
czasu na wystawie poświęconej Bar-
toszewskiemu. Ta wystawa była już pokazana w
Kancelarii Premiera i w Muzeum Polin w Warsza-
wie. Teraz od 12.07 do 01.09. 2018 będziemy mogli
ją oglądać w Rotes Rathaus w Berlinie.    

Co zwiedzamy
Centralnym punktem wystawy nie stoją tylko
dane biograficzne ale tematy, które pokazują mo-
tywacje i zaangażowanie W. Bartoszewskiego. W
części pierwszej widzimy okres narodowego soc-
jalizmu i niemiecki terror. Główną motywacją
działania Bartoszewskiego było opisanie tego, co
widział w obozie koncentracyjnym w Auschwitz i
w czasie Powstania Warszawskiego, tak aby nie zaginęła nigdy pamięć o ofiarach.

Część druga wystawy nosi tytuł „Pod prąd“. Tutaj widzimy przekonanie, że należy walczyć o swoje 
przekonania także wtedy, gdy to jest niewygodne lub niebezpieczne. Odwaga cywilna to według 
Bartoszewskiego podstawa kultury demokratycznej. 

http://www.bartoszewski-initiative.de/


Część trzecia to zaangażowanie, aby to co straszne, nie musiało się powtarzać. Bartoszewski był 
polskim patriotą. Wiedział, że wolność zależy od dialogu, od rozmowy i że z wrogów można 
uczynić przyjaciół. Stąd jego ogromne zaangażowanie na rzecz dobrych stosunków sąsiedzkich 
między Polakami i Niemcami. Był prawdziwym budowniczym mostów między tymi krajami.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Oferta warsztatów pedagogicznych
Bartoszewski-Initaitive pragnie zapoznać z historią przede wszystkim ludzi młodych. Przygo-
towaliśmy dwa moduły do wyboru. Chętnie zorganizujemy wspólnie z Państwem  indywidualny 
pogram zwiedzania wystawy dopasowany do potrzeb i zainteresowań  grupy.

Moduł pierwszy:  Wystawa i warsztaty
3 godziny

Krok pierwszy to oprowadzenie grupy po wystawie, zapoznanie z najważniejszymi punktami doty-
czącymi historii, biografii i motywów dostosowane do grupy wiekowej. Dla najmłodszych przygo-
towaliśmy quiz, dla młodzieży tematy do opracowania.

Drugi krok to aktywizacja młodzieży do własnych wypowiedzi i wniosków. Dajemy scenę do pre-
zentacji opinii o ciekawych bądź irytujących aspektach wystawy, do zadawania pytań. Chcemy 
zachęcić do refleksji nad współczesnością i historią. Czym jest dzisiaj odwaga cywilna, zaangażo-
wanie na rzecz innych, zrozumienie i kultura dyskusji. Jak rozumiemy dzisiaj motyw przewodni z 
życia Bartoszewskiego „warto być przyzwoitym“. Jaka rolę odgrywa dialog, rozmowa w szkole, w 
domu, wśród rówieśników, czym jest szacunek i zasada fair play. Efektem tych zajęć to wypowied-
zi o własnych działaniach: co chciałbyś, chciałbyś zmienić, czym się podzielić. 

Dwa warianty do wyboru



• warsztat kreatywnego pisania

• zalecenia dla wystawców, prezydenta miasta, posłów i posłanek do Sejmu lub Bundestagu 
( przekażemy do nadawców)

Moduł drugi:  Spacer po Berlinie i wystawa
5 godzin

Na początek zapraszamy do spaceru po Berlinie. Będzie to trochę inny spacer niż zwykle. Naszym 
tematem będą polskie ślady w Berlinie. Polacy żyją w tym mieście od stuleci. Ciekawe jest 
zobaczyć gdzie i czym się zapisali w historii.

Po spacerze realizacja programu z Modułu 1. 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakt
Prosimy o kontakt. Chętnie zorganizujemy wspólnie z Państwem  indywidualny pogram zwiedzania wy-
stawy dopasowany do potrzeb i zainteresowań  grupy.

Urszula Ptak | ptakula@icloud.com i Nils-Eyk Zimmermann | nz@bartoszewski-initiative.de
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