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Seminarium: 30 lat (po) transformacji w Polsce i Niemczech

15 -17 listopada 2019 r.
Zamek Trebnitz

Mieszkańcom Niemiec Wschodnich praktycznie na co dzień towarzyszy historia NRD i jej spuścizna.
Sytuacja w Polsce, konfrontacja z przeszłością PRL wygląda dość podobnie. Dlatego z okazji zbliżającej
się  30.  rocznicy upadku muru berlińskiego chcielibyśmy dokonać wspólnej  refleksji  nad najnowszą
historią oraz dokładnie przyjrzeć się życiu przed i po transformacji w obu krajach. 

Rozmawianie  o  przeszłości  nie  zawsze  jest  łatwe.  Każdy  ma  praktycznie  inne  wspomnienia  oraz
nierzadko pojawia się rozdźwięk między sposobem postrzegania i oceniania procesu transformacji. Nie
powinno  to  nikogo  dziwić,  gdyż  w  tamtych  czasach  człowiek  na  co  dzień  zmagał  się  z  wielkimi
dylematami… Pozostać  wierną/wiernym swoim ideałom? Dopasować  się?  Działać  w ruchu oporu?
Jakie represje za to grożą? Otuchy wtedy dodawały jednak liczne pozytywne doświadczenia, które w
odczuciu wielu osób w trakcie przepracowywania spuścizny systemu autorytarnego zostały zepchnięte
na  drugi  plan.  Wspomnienia  zachodów  słońca,  ognisk  i  wesołych  potańcówek  stanęły  niczym  w
opozycji do represji politycznych, braku wolności słowa czy inwigilacji.

Jak można to ze sobą połączyć? Jak opowiedzieć o tym na jednym wydechu? Jest to w ogóle możliwe?
Chcemy spróbować tego dokonać, wspólnie opracowując koncepcje, które pozwolą w konstruktywny
sposób  pochylić  się  nad  kontrowersyjnymi  postawami  i  które  sprawią,  że  staną  się  one  bardziej
produktywne.

Jesteśmy dalecy od posługiwania się uproszczonymi wspomnieniami i jednowymiarowymi emocjami.
Przeciwnie, podejmiemy próbę przeprowadzenia rzeczowej dyskusji o nacechowanych emocjonalnie
tematach, które ukształtowały wiele życiorysów i są poniekąd żywe do dnia dzisiejszego. Nie chodzi
nam o nostalgię za minionymi czasami, a o poważną i pełną szacunku rozmowę o tym, jak wszystko się
zmieniło po upadku muru berlińskiego. 

Miejcie  Państwo odwagę stawić  czoła  temu eksperymentowi!  Przygotowaliśmy ciekawe metody
dyskusji – fish bowl i restorative circle/krąg dialogu – które, miejmy nadzieję, pozwolą wydobyć na
światło dzienne nowe rozpoznania!



Program

Piątek, 15 listopada 2019 r.
14:00-14:30 Rozpoczęcie seminarium – powitanie, krótka prezentacja dwudniowego programu
14:30-15:30 Wykład wprowadzający poświęcony głównym aspektom 30-lecia procesu transformacji 

z niemieckiej perspektywy
15:30-16:30 Wykład wprowadzający poświęcony głównym aspektom 30-lecia procesu transformacji 

z polskiej perspektywy  
16:30-17:00 Przerwa kawowa
17:00-19:00 Moderowana runda zapoznawcza uczestniczek/uczestników z bezpośrednim 

odniesieniem do tematu seminarium (równoległe zbieranie potencjalnych tematów do 
dyskusji)

19:00-20:00 Wspólna kolacja
20:00-21:30 Grupowanie tematów i moderowany proces podejmowania decyzji (oparty 

o demokrację, partycypację i dążący do celu) w celu wybrania tematów do dyskusji na 
kolejny dzień

Sobota, 16 listopada 2019 r.
8:00-9:00 Śniadanie
9:00-9:30 Rozpoczęcie dnia – ćwiczenie poświęcone refleksji o różnorodności perspektyw
9:30-10:00 Przedstawienie metod pracy: fish bowl i kręgi dialogu, podział na dwie mniejsze grupy
10:00-12:00 Równoległa praca w obu grupach warsztatowych z zintegrowaną przerwą kawową
12:00-12:30 Podsumowanie wyników pracy w obu grupach roboczych
12:30-13:00 Wzajemne przedstawienie wypracowanych wyników 
13:00-14:30 Wspólny obiad i przerwa poobiednia
14:30-16:30 Zmiana grup i równoległa praca w obu grupach warsztatowych
16:30-17:00 Kawa i ciasto
17:00-17:30 Podsumowanie wyników pracy w obu grupach roboczych
17:30-18:00 Wzajemne przedstawienie wypracowanych wyników
18:00-19:00 Dyskusja finałowa na plenum
19:00-20:00 Wspólna kolacja
20:00-21:00 Wspólna ewaluacja obu dni seminaryjnych

Niedziela, 17 listopada 2019 r.
Wyjazd po wspólnym śniadaniu



Formularz zgłoszeniowy

Opłata za udział: 20 euro (w tym nocleg i wyżywienie)

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………......................

Organizacja: ……………………………………………………………………......................

Telefon:  ............................................... Telefon komórkowy: …………………………………………….......

E-mail: ……………………………………………………………………………………………....................

Życzenia żywieniowe (proszę podkreślić):
posiłki wegetariańskie / wegańskie / inne życzenia: ..............................................................

Nocleg: tak / nie

Zgłoszenia można przesyłać do 8 listopada 2019 r. do pani Ilony Tkocz na adres:
tkocz@schloss-trebnitz.de

Partnerzy
Rada Sołecka w Trebnitz

"Akademia Sołtysa" jest współfinansowana ze środków: 

mailto:tkocz@schloss-trebnitz.de

