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Wspieranie podróży do miejsc pamięci przez PNWM 
 

 
 

Zadaniem PNWM jest przede wszystkim 
wspieranie polsko-niemieckich spotkań 
młodzieży. Wyjątkiem w Wytycznych 
PNWM są uregulowania dotyczące wspie-
rania podróży do miejsc pamięci: 
 

B lub C 1.3.2 Podróże do miejsc pamięci  
Z uwagi na wspólną polsko-niemiecką hi- 
storię podróże do miejsc pamięci w obu kra-
jach mogą być podejmowane przez grupy 
jednonarodowe i wspierane jak projekty 
wymiany pozaszkolnej lub szkolnej (...). Na-
leży przy tym dążyć do wspólnych działań 
z grupą partnerską. 
 

Miejscami pamięci w rozumieniu Wytycz- 
nych PNWM są byłe nazistowskie obozy 
koncentracyjne i ich obozy zewnętrzne.  
 

Dla PNWM podstawą wspierania podróży 
do miejsca pamięci jest szczegółowy pro-
gram i następujące dodatkowe informacje 
wnioskodawcy: 
 

1. Dlaczego podróż do miejsca pamięci od-
bywa się w Niemczech, a nie w Polsce? 

 

2. Jak przygotowuje się grupa do podróży do 
miejsc pamięci? W jakiej formie zapla-
nowane jest podsumowanie podróży? 

 

3. Kto jest odpowiedzialny za stronę mery-
toryczną programu? Kto organizuje pro-
gram na miejscu, jeśli nie jest to znany 
PNWM partner (np. placówka kształce-
niowa)? 

 

4. Gdzie nocuje grupa? 
(Noclegi grupy odbywają się w pobliżu miej-
sca pamięci. Noclegi w innym miejscu będą 
traktowane jako wyjątek i wymagają uzasad-
nienia.) 

 

Punkty programu odbywające się poza miej-
scem pamięci (poza spotkaniami ze świad-
kami historii) będą traktowane jako dodatko-
we – krajoznawcze lub turystyczne – punkty 
programu. 
 

Przy poszczególnych punktach programu po-
winno być podane miejsce ich realizacji. 
 

 

 

 
 
Kryteria wspierania przez PNWM: 

 

Czas trwania podróży 

 Podróż  do miejsca pamięci trwa od 4 do 
8 pełnych dni. 

 

Liczebność i wiek uczestników 

Grupa młodzieży liczy maks. 30 uczest-
ników. 

 Uczestnikami projektu jest młodzież od 
12 roku życia. 

 

Program 

1. Ok. 80% programu odbywa się na terenie 
miejsca pamięci. Można w nich uwzględ-
nić także krajoznawcze punkty programu z 
udziałem niemieckiej młodzieży, które nie 
mają jednak charakteru turystycznego. 
 

2. Podczas podróży do miejsca pamięci mo-
gą być dofinansowane dodatkowo punkty 
programu o charakterze turystycznym lub 
krajoznawczym wg następujących zasad: 
a) dodatkowo 1 dzień przy projekcie w 

miejscu pamięci trwającym od 3 do 5 
pełnych dni 

b) dodatkowo 2 dni przy projekcie w miej-
scu pamięci trwającym 6 pełnych dni 

 
3. Przygotowanie i podsumowanie podróży 

do miejsc pamięci są elementami nie-
zbędnym do uzyskania dofinansowania 
ze strony PNWM. Przygotowanie i pod-
sumowanie muszą być uwzględnione w 
programie podróży do miejsc pamięci i w 
opisie projektu. 

 
4. W czasie przygotowania do i podczas 

podróży wnioskodawca zobowiązany jest 
do zajęcia się tematyką związaną z kra-
jem goszczącym. 

 
PNWM i jej partnerzy oferują publikacje  

oraz organizują szkolenia pomocne w przy-
gotowaniu i przeprowadzaniu podróży do 
miejsc pamięci. Więcej informacji na stronie 
www.pnwm.org.  

 

http://www.pnwm.org/

