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Magda Gross rozmawia z uczniami o wojnie  

Magda Gross - córka Jana Tomasza Grossa, autora ksi ąŜki "S ąsiedzi" - przyjechała do 
Polski, by dowiedzie ć się, jak młode pokolenie postrzega II wojn ę światow ą. Na mapie jej 
podró Ŝy po kraju znalazło si ę równie Ŝ gimnazjum w Wasilkowie.  

Emilia Romaniuk 03.04.2012 , aktualizacja: 03.04.2012 06:38 A A A  
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Emilia Romaniuk: Chce si ę pani dowiedzie ć, co młodzie Ŝ 
wie o II wojnie światowej. Na czym polegaj ą pani badania?  
 
Magda Gross: Piszę pracę doktorancką na Uniwersytecie 
Stanford w Kalifornii. Jestem teŜ członkiem grupy Stanford 
History Education Group. Mamy tam promotora, który robi z 
nami projekty o tym, jak uczniowie wyobraŜają sobie przeszłość 
albo jak nauczyciele uczą o tej przeszłości. Dociekamy, co to w 
ogóle znaczy pedagogika historii. Dla porównania: jest 
dyscyplina zajmująca się tym, jak uczyć o matematyce. I tam 
badają, jak dzieci wyobraŜają sobie numery i jakie metody są 
najlepsze do tego, aby tę wiedzę o matematyce nauczyciele 
mogli skutecznie przekazywać. W przypadku moich badań 
dotyczących wiedzy młodzieŜy o II wojnie światowej jest 
podobnie, tylko sprawa dotyczy pedagogiki historii. Chcę, 
podobnie jak moi koledzy z grupy, dowiedzieć się, co naprawdę 
historia znaczy dla ucznia. 
 

Badania na ten temat robimy w wielu miejscach na świecie. 
Zwłaszcza tam, gdzie jest jakaś szczególna lokalna historia, 

która jest "inna" lub wiąŜe się z historią kulturową. Np. w Polsce jest to właśnie II wojna światowa. 
W Irlandii, gdzie moi koledzy teŜ robią badania, wygląda to inaczej, w Ruandzie badania na ten 
temat są bardziej socjologiczne. W Stanach badane są małe miasteczka, gdzie ludzie pamiętają 
róŜne historie, które do tej pory nie zostały spisane... ale ludzie o nich wiedzą. 
 
Pani wybrała do takich bada ń Polsk ę...  
 
- Tak, wybrałam Polskę, bo jestem z polskiej rodziny. Mieszkam w Stanach i urodziłam się za 
granicą, ale mówię po polsku. I to jest dla mnie interesujące. Pamiętam, Ŝe jak byłam mała, rodzice 
dzień w dzień uczyli mnie mówić po polsku. Było to dla mnie trudne, nie lubiłam tego. Teraz jestem 
im za to wdzięczna. 
 
Czy uczniowie pytaj ą pani ą o rodziców?  
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- Moi rodzice są znani w Polsce, ale akurat uczniowie mnie o to nie pytają. Często nie kojarzą, Ŝe 
Irena [Grudzińska-Gross - eseistka, publicystka, historyk literatury - przyp. red.] i Jan Gross [autor 
m.in. ksiąŜki "Sąsiedzi" o mordzie w Jedwabnem - przyp. red.] to moi rodzice... Świetni zresztą 
rodzice i kocham ich bardzo. RównieŜ ze względu na rodzinę zajęcie się tematem II wojny 
światowej było dla mnie naturalnym i oczywistym wyborem. To nasza rodzinna sprawa. Jednak 
wszyscy przeŜywamy tę wojnę. 
 
Pyta pani uczniów o II wojn ę światow ą. A czym dla pani jest ta wojna? Pierwsze skojarzenia?  
 
 
- Dla mnie to moja historia rodzinna. Nie pamiętam wojny, oczywiście. Ale to jest w jakimś sensie 
teŜ moja historia. Chcę się jej nauczyć. 
 
JeŜdŜąc z tymi badaniami po kraju, jakie miejscowo ści pani odwiedziła?  
 
- PodróŜuję po całej Polsce: Tarnowskie Góry, Kielce, Warszawa i Wasilków. W sumie odpytam 250 
uczniów w wieku 15-18 lat. 
 
Jak pani wybrała te szkoły? Musiały spełnia ć jakie ś warunki?  
 
- To są szkoły, z których nauczycieli po prostu znam. Poznałam ich na warsztatach na 
Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie o nauczaniu o Holocauście, prowadzonych przez Jolantę 
Ambrosewicz-Jacobs. Zadzwoniłam do nich i zapytałam, czy mogę porozmawiać z ich uczniami o 
historii. I tak to się zaczęło. 
 
Jak w praktyce wygl ądają te badania? Odpytuje ich pani, wypełnia z nimi ank iety?  
 
- Robię róŜne rzeczy, a metody czerpię z psychologii. Bo nie chcę badać ich szkoły i wiedzy stricte 
naukowej, ale ich wyobraźnię i to, jak układają sobie w głowie przeszłość. Mam ankiety, ale teŜ 
pokazuję im zdjęcia i pytam: „Co widzisz na tym zdjęciu? Co odczuwasz? Jak myślisz, Ŝe wiesz?”. I 
uczniowie mogą napisać np. „To zdjęcie widziałem w filmie »Katyń « Andrzeja Wajdy” albo 
„Widziałem to w ksiąŜce” lub „Nie wiem, skąd znam to zdjęcie, ale wiem, co na nim jest”. KaŜda z 
tych informacji jest dla mnie istotna i cenna. 
 
Pyta ich pani o rzeczy charakterystyczne dla region u? Np. uczniów z Wasilkowa o 
Jedwabne?  
 
- Nie, nie pytałam o Jedwabne. Zresztą podczas rozmów staram się nie uŜywać słów "Holocaust" 
czy "Katyń". Nie chcę narzucać uczniom Ŝadnych skojarzeń lub odpowiedzi. JeŜeli to samoczynnie 
z ich strony padnie, to oczywiście kontynuuję rozmowę w tę stronę. Ale jeŜeli chodzi o Wasilków, to 
widzę, Ŝe uczniowie znają historię miasteczka. Zabrali mnie na spacer śladami lokalnej Ŝydowskiej 
historii i to mi się bardzo spodobało. 
 
Coś pani ą zaskoczyło? Pierwsze wnioski?  
 
- Jestem cały czas w podróŜy. Jadę od szkoły do szkoły i nie miałam okazji, by te materiały 
przejrzeć i badać. Na pewno uczniowie są fantastyczni, duŜo wiedzą, są bardzo otwarci i przyjemni. 
Czuję, Ŝe znalazłam fajny dialog z młodymi Polakami. Są pełni energii i gotowi mówić o sobie, o 
rodzinie, o swojej wyobraźni. 
 
Czy podczas rozmów z uczniami o II wojnie światowej zauwa Ŝyła pani, by zdarzało im si ę 
myśleć stereotypowo, np. o Niemcach, śydach, Rosjanach...? Czy młodzi ludzie powielaj ą 
stereotypy?  
 
- Jeszcze nie wiem. Ale nie odczuwam tego. Mam nadzieję, Ŝe ktoś przeczyta moją pracę i wtedy 
się dowiem. 
 
Do czego mog ą posłu Ŝyć wyniki tych bada ń? Zmieni ą podej ście lub metodologi ę nauczania 
historii w szkołach?  
 
- MoŜliwe... Doktorant chyba zawsze ma nadzieję, Ŝe ktoś przeczyta jego pracę, Ale to jest bardzo 
mało prawdopodobne. Mam jednak nadzieję, Ŝe całą grupą Stanford History Education Group 
nauczymy się, jak młodzi układają przeszłość. Dowiemy się, gdzie moŜna znaleźć tę wiedzę 
szkolną, a gdzie tę kulturową. Oraz obszary, gdzie one się dzielą, i metody, jak je połączyć. 
 
Planuje pani powtórzenie swoich bada ń np. w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie?  
 
- Chciałabym, zwłaszcza Ŝe przez trzy lata sama byłam nauczycielką, Mam kolegę, który w Stanach 
Zjednoczonych robi badania o II wojnie światowej, więc moŜe razem napiszemy jakiś artykuł. Nie 
wiem jednak, jak szybko to zrealizujemy. 
 
Zobacz więcej na temat:Białorusini śydzi religia  
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