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Program konferencji 

 

Przekazywanie młodym ludziom wiedzy o tragedii ludobójstwa jest obowiązkiem 

demokratycznych systemów edukacji. „Uczyć o ludobójstwie” to mierzyć się z faktami historii, ale  

i stawiać fundamentalne kwestie etyczne, a także dotykać sfery uczniowskiej tożsamości  

i zdolności odczuwania empatii. Są to najpoważniejsze wyzwania, niekiedy zmieniające życiowe 

wybory nauczycieli i uczniów. Podczas dwóch całodziennych sesji będziemy dyskutować  

m.in. o globalnych kontekstach ludobójstwa, metodologii badań i języku współczesnych mediów,  

a także o sprawach związanych ściśle z praktyką pracy szkolnej.  

 

Język konferencji: polski / angielski (z tłumaczeniem symultanicznym) 

Identyfikator konferencji upoważnia do darmowego wstępu na wystawy Muzeum POLIN  
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Dzień 1: niedziela, 8 października 2017 

 

9:30-10:30  Rejestracja 

 

10:30-10:45 Oficjalne otwarcie  

 

10:45-12:00 Wykład. Prof. Lech Nijakowski: Ludobójstwo – definicja, badania, polityka 

 

12:00-12:30 Przerwa kawowa 

 

12:30-13:45 Dyskusja. Różne oblicza ludobójstwa 

Moderator: Piotr Pytlakowski 

Konstanty Gebert: Ludobójca jako człowiek moralny  

Dr Joanna Talewicz-Kwiatkowska: Zapomniana lekcja historii – dlaczego nie 

uczymy o Zagładzie Romów? 

Alex Danzig: Holokaust jako fenomen bez precedensu  

 

13:45-14:45 Obiad 

 

14:45-15:15 Prezentacja. Anna Czerwińska: Oferta edukacyjna Muzeum POLIN dla szkół  

na rok 2017/2018  

 

15:15-16:00 Prezentacja i dyskusja. Beata Biel, dr Aleksandra Piotrowska: Czy media 

promują czy zabijają empatię wobec ofiar konfliktu? Jak reagować na 

fałszywe wiadomości? 

Moderatorka: Monika Koszyńska 

 

16:00-16:30 Prezentacja. Dr Alicja Bartuś: Auschwitz w świadomości polskich uczniów.  

Badania z 2016 roku 

 

17:30 Wydarzenie towarzyszące. Pokaz filmu „1945”, reż. Ferenc Torök, 2017  

(Kino Muranów, ul. gen. Władysława Andersa 5, Warszawa)    
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Dzień 2: poniedziałek, 9 października 2017 

 

09:30-11:00 Dyskusja. Pamięć, świadkowie  

  Moderatorka: Kazimiera Szczuka 

Prof. Jacek Leociak: Wobec Zagłady. Świadectwa, teksty, fakty  

Dr Dobrochna Kałwa: Praca ze świadkiem - wyzwania i problemy  

Dr Sonia Ruszkowska: Zagłada Żydów czyli kogo...? Kilka uwag  

o trudnościach w edukowaniu młodzieży  

Dr Mirosław Tryczyk: Osobiste wymiary badań prowadzonych nad 

pogromami Żydów z 1941 roku na Podlasiu  

 

11:00-11:30 Przerwa kawowa 

 

11:30-13:00 Wykład. Prof. Peter Hayes: Zagłada – nowe odpowiedzi na stare pytania  

 

13:00-14:00 Obiad 

 

14:00-15:30 Dyskusja. Kiedy i jak uczyć o ludobójstwie? 

  Moderatorka: Katarzyna Radecka–Mikulicz 

Tomasz Michaldo: Działalność Międzynarodowego Centrum Edukacji  

o Auschwitz i Holokauście w Miejscu Pamięci Auschwitz 

Robert Szuchta: Czego polska szkoła uczy o ludobójstwie? 

Arkadiusz Walczak: Zobaczyć, uwierzyć. Perspektywa wizualna  

Mirosław Wieteska: „Jądro ciemności“ Josepha Conrada jako lektura szkolna  

 

od 15:45 Wydarzenie towarzyszące. Oprowadzanie po wystawie stałej Muzeum 

POLIN  

(godz. 15:45 i 16:00 – oprowadzanie w języku polskim;  

godz. 16:15 – oprowadzanie w języku angielskim) 

 


