
 

DROGI WOLNOŚCI  

„100 lat Niepodległości RP – 100 lat Republiki Niemieckiej” 

 
Polsko-niemieckie seminarium dla 

multiplikatorów, nauczycieli, pracowników sektora NGO oraz studentów 

1.- 7. X 2018  

Oświęcim, Krzyżowa 

ORGANIZATORZY: 
Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu 

www.mdsm.pl 
Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego (Krzyżowa) 

www.krzyzowa.org.pl 

 

 

PARTNERZY: 
Internationales Auschwitz Komitee (Berlin) 

 
Projekt współfinansowany z przekazywanych przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej środków 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec,  
Fundacji Pamięci Ofiar Obozu Zagłady Auschwitz-Birkenau oraz Stowarzyszenia Wspierającego MDSM 
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JĘZYKI SEMINARIUM: polski, niemiecki (z tłumaczeniem symultanicznym) 

ZAKWATEROWANIE: MDSM Oświęcim, MDSM Krzyżowa  

OPŁATA SEMINARYJNA:  

 Dla uczestników z Polski: 220 PLN  

 Dla uczestników z Niemiec: 900 PLN  

Opłata zawiera pokrycie kosztów programowych, noclegu oraz wyżywienia. 

 

ZGŁOSZENIA: do 10. IX 2018 r. (wyłącznie mailowo) 

 

 

KOORDYNATOR: Grzegorz Russek 

russek@mdsm.pl, +48 504 049 724  

http://www.mdsm.pl/
http://www.krzyzowa.org.pl/
mailto:russek@mdsm.pl


 

DROGI WOLNOŚCI 2018 

 

 Tematem przewodnim tegorocznego siedmiodniowego polsko-

niemieckiego seminarium w ramach cyklu "Drogi wolności" jest 100-lecie niepod-

ległości RP i Republiki Weimarskiej oraz zjawisko pamięci. Dana kalendarzem rocz-

nica, bezpośrednio dotycząca historii obu krajów, jest doskonałą cezurą by w jej 

świetle wspólnie zastanowić się na zjawiskiem pamięci oraz jej wpływem na kształ-

towanie przyszłości. Seminarium realizowany będzie w miejscach niezwykle waż-

nych zarówno dla historii obu krajów, jak również dla polsko-niemieckiego pojed-

nania: w Oświęcimiu oraz w Krzyżowej. Tak podczas części seminaryjnej w obu ww. 

miejscach, jak i podczas wizyt studyjnych we Wrocławiu, Świdnicy, w Katowicach 

oraz w Krakowie, poruszane tematy oraz moderowane dyskusje dotyczyć będą 

wymiany doświadczeń w kreowaniu i pielęgnowaniu pamięci o zdarzeniach sprzed 

100 lat (i późniejszych) wraz z odniesieniem do czasu teraźniejszego i wyzwań 

przed nami stawianych w związku z nowopojawiającymi się trendami i zjawiskami 

w polityce oraz życiu społecznym obu krajów oraz Europy. Nieodłącznym elemen-

tem projektu będzie próba skonfrontowania się z nauką płynącą z pamięci o wyda-

rzeniach z historii oraz zaaplikowaniem wniosków z niej płynących do realizacji 

potrzeb dnia dzisiejszego. 

 

PROGRAM SEMINARIUM 

1.10.2018 

 Do południa: przyjazd do MDSM Oświęcim  

 Runda zapoznawcza: Kim ja jestem, gdybym miał 100 lat... 

 Przedstawienie programu, oczekiwania uczestników 

 Warsztaty: tolerancja w dyskusji – dialog kontrolowany – „zmieniłem zdanie”  

 MDSM Oświęcim: historia i działalność 

 Oświęcimskie ślady wolności – studyjny spacer miejski  

 
2.10.2018 

 Przygotowanie do zwiedzania Auschwitz  

 Zwiedzanie Auschwitz; akcent tematyczny: ucieczki z Auschwitz 

 Spotkanie z Zofią Posmysz, więźniem KL Auschwitz nt. „Wolność myśli i uczuć w 

Auschwitz”  

 Ewaluacja dnia  

 

 
3.10.2018 

 Pobyt studyjny w Krakowie –„oblicza wolności”  

 Zwiedzanie studyjne Krakowa i Nowej Huty: starania o utrzymanie wolności oraz 

ślady odzyskanej niepodległości w przestrzeni publicznej (1918 /1945 /okres PRL)  

 Zwiedzanie Muzeum Nowej Huty 

 Ewaluacja dnia  

4.10.2018 

 Transfer autokarowy Oświęcim – Krzyżowa 

 Katowice, Muzeum Śląskie - „Śląskie drogi wolności 1918 -2018” 

 Świdnica, Kościół Pokoju – „Wolność religii”  

 Wieczorem: przyjazd do MDSM Krzyżowa 

 Oprowadzenie „Krzyżowa 1918 – 2018” 

 Wieczór w kawiarni „U Hrabiego” 

5.10.2018 

 Workshop: „100 lat po 1918 roku w Polsce, w Niemczech, a przede wszystkim: w 

mojej rodzinie” 

 (fakultatywnie) Modlitwa przed Krzyżem z Coventry 

 100 lat niepodległości – rozmowa z przedstawicielem gminy Świdnicy: Obchody na 

terenie „Ziem Odzyskanych” 

 Warsztaty kreatywne: Polsko niemieckie drogi wolności na następne 10, 20, 100 

lat ? 

6.10.2018 

 Pobyt studyjny we Wrocławiu  

 Muzeum „Zajezdnia” 

 Muzeum Pana Tadeusza: „Literatura jako Droga Wolności” oraz Sala „Misja 

Polska” Władysława Bartoszewskiego 

7.10.2018 

 Ewaluacja spotkania: komentarze, pomysły na przyszłość  

 Uroczyste rozdanie certyfikatów uczestnictwa oraz zakończenie programu 
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