
XVII edycja sesji edukacyjnej  

„Jeśli nie pamięć, to co? Edukacja w miejscach pamięci narodowej” 

Opole, 10 czerwca 2022 r. 

 

10.00-10.10  

Otwarcie sesji: Violetta Rezler-Wasielewska (dyrektor Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych)  

i Edward Nycz (Dyrektor Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego) 

 

10.10-10.25  

Świat w kryzysie – jak go zrozumieć, jak poradzić sobie z lękiem?, Ewa Woydyłło-Osiatyńska (terapeutka 

uzależnień, publicystka, autorka książek psychologicznych)  

 

10.25-10.45  

Skazani na wojnę. Konflikty zbrojne i ochrona ludności cywilnej z perspektywy żołnierza – weterana misji 

pokojowych, Stanisław Gaweł 

 

10.45-11.05  

„Niebo to inni” – kulisy okołowojennej działalności humanitarnej, Janina Ochojska  

 

11.05-11.20  

Przerwa 

 

11.20-11.35  

Przemoc, wojna, zło we współczesnym cyfrowym świecie nastolatków, Adam Konopnicki (Instytut Nauk 

Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego) 

 

11.35-11.50  

Trudne, ale potrzebne – warsztatowe metody opowiadania najmłodszym o dramacie wojnie i łamaniu praw 

człowieka, Zuzanna Nierenberg (pedagog przedszkolny, autorka książek dla dzieci)  

 

11.50-12.05  

Przegląd przekazów kulturowych o wojnie, Anna Czerner (CMJW) 

 

12.05-12.20  

Wojna i niewola w edukacji oraz przestrzeni ekspozycyjnej Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych, 

Ewelina Klimczak (CMJW)  

 

12.20-12.30  

Prezentacja „Miejsca z Blizną” – nowej ekspozycji edukacyjnej Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych, 

Anna Wickiewicz (CMJW) 

 

12.30-12.50   

Dyskusja  

 

12.50-13.30  

Obiad 

 

13.30-14.30  

Finał XIV edycji Ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny „Póki nie jest za późno”  

 

 



„Zrozumieć wojnę” 

 

Gdy coś nie mieści się w naszych wyobrażeniach o moralnej kondycji człowieka, mówimy często: to 

niepojęte, zbyt straszne, by w to uwierzyć i zrozumieć. Czy wojnę wobec tego da się w ogóle objąć 

rozumem? Podczas tegorocznej sesji edukacyjnej zmierzymy się z tym właśnie zadaniem: próbą 

odnalezienia uniwersalnych rysów znaczących różne konflikty zbrojne w Europie i poza nią, 

począwszy od obu wojen światowych a skończywszy na dramacie Ukrainy. Zastanowimy się nad 

możliwościami pomocy ofiarom wojen, a także nad różnymi sposobami opowiadania dzieciom  

i młodzieży o mechanizmach militarnej przemocy, która zawsze najmocniej uderza w najsłabszych – 

cywilów, kobiety, dzieci, osoby starsze i chore.  

 

Jesteśmy przekonani, że edukacyjny przekaz o wojnie jest potrzebny i nie powinniśmy jako 

przewodnicy intelektualni najmłodszego pokolenia uciekać od tego, co emocjonalnie i poznawczo 

trudne, ale co jednocześnie domaga się odpowiedzialnego w sensie pedagogicznym wyjaśniania 

genezy i skutków zła. Albowiem bez zrozumienia istoty przemocy trudniej jest mądrze się jej 

przeciwstawiać.  

 

Do udziału w sesji zaprosiliśmy praktyków specjalizujących się w pedagogice, psychologii, 

wojskowości, socjologii, edukacji muzealnej, a także w działalności humanitarnej. Bardzo liczymy na 

Państwa obecność – stacjonarnie, bądź online, zwłaszcza, że nie zabraknie okazji, by zadać naszym 

gościom pytania i podzielić się własnymi przemyśleniami.  

 

Serdecznie zapraszamy! 

Dział Edukacji i Wystaw Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych 

 

 

 


