Kampania #StolenMemory

jako polsko-niemieckie spotkanie online
Przygotowaliśmy dla Państwa dwa scenariusze polsko-niemieckich spotkań młodzieży, które można realizować w formie online w ramach projektu
edukacyjnego PNWM i Arolsen Archives:
1. Indywidualne historie zamknięte w przedmiotach.
2. Realizacja wspólnego projektu, którego celem jest zwrócenie pamiątek rodzinom osób prześladowanych.
Oba bloki mogą być realizowane osobno albo jeden po drugim na zasadzie kontynuacji i włączone do dwu- lub trójstronnego spotkania młodzieży.
Koncepcja merytoryczna została rozplanowana czasowo dla dwóch formatów: spotkania 2-3-dniowego oraz dla tygodnia projektowego (5 dni).
Czas trwania poszczególnych sesji merytorycznych jest ograniczony do maksymalnie 2 godzin dziennie. W razie potrzeby temat można rozłożyć na
dłuższy okres niż sugerowany (należy jednak zwrócić uwagę na powiązania tematyczne pomiędzy poszczególnymi elementami).
Zestawienie tematów w poszczególnych blokach zawiera odnośniki do materiałów i narzędzi, mających istotne znaczenie dla każdej z sekwencji. W
kolumnie „Uwagi” znajdują się linki do materiałów w języku niemieckim. Dodatkowo w zestawieniu znalazły się zalecenia dla osób prowadzących,
dotyczące przygotowania lub sposobów przekazania treści merytorycznych.
Przerwy, metody na poznawanie się osób uczestniczących w spotkaniu, gry językowe i integracyjne, energizery, wirtualna wizyta w miejscu pamięci
i inne elementy spotkania nie zostały uwzględnione przy planowaniu bloków tematycznych i powinny być realizowane w sposób elastyczny w grupach
narodowych lub ew. dwu- albo trójstronnych.
Pomysły na te elementy programu można znaleźć na stronie https:-//pnwm.org/scenariusze-wymiany-online/.
Kryteria finansowania spotkań online przez PNWM oraz ogólne informacje na temat wspierania wymiany młodzieży można znaleźć na stronie:
https://pnwm.org/dotacja/projekty-online/.
Realizując polsko-niemieckie spotkania młodzieży w ramach Kampanii #StolenMemory, mogą Państwo zgłosić swój projekt do programu dotacyjnego
PNWM „Zachować pamięć”. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.pnwm.org/pamiec (w DE: www.dpjw.org/erinnerung).

StolenMemory:

Dzień 1

polsko-niemieckie spotkanie online 2
Realizacja wspólnego projektu, którego celem jest zwrócenie pamiątek rodzinom osób prześladowanych

Podejmowanie decyzji
Czas

Spis treści
1. Wprowadzenie:

15 min.

Metody
Wywiad wideo

Linki do wywiadów: S_BASTER
oraz T_SIEPRAWSKI

• p
 rojekcja filmu o sukcesie polskich uczniów w poszukiwaniach
członków rodzin Stefana Bastera i Tadeusza Sieprawskiego
2. Relacje praktyków:

Materiały, narzędzia

Rozmowa z ekspertami

Wystawa online:
Link: WYSTAWA_ONLINE

• spotkanie z wolontariuszami

Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau.
Były niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny
i zagłady.

45 min.

oraz Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemiecki
nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady
(1939-1945).
3. Związki z regionem jako punkt wyjścia do badań:

15 min.

Pozyskiwanie informacji

• u
 stalenie przy pomocy mapy cyfrowej, którzy właściciele
przedmiotów pochodzili z miejsc zamieszkania lub regionu
uczestników

Link do mapy cyfrowej:

Uwagi
Film w języku polskim z niemieckimi
napisami

Można zorganizować spotkanie
z młodzieżą z Oświęcimia lub
z wolontariuszem (osobą dorosłą).
Zapytania w tej sprawie prosimy
kierować na adres:
anna.meier-osinski@
arolsen-archives.org

KARTE

MAPA

• k
 tóre z przedmiotów opatrzonych klauzulą „Poszukiwani” są
szczególnie interesujące?
4. Zbieranie pomysłów do wspólnego projektu #StolenMemory:
15 min.

• kogo chcemy szukać?
• c o wiemy na temat regionu/miejscowości i jak nam to pomoże
w poszukiwaniach?
5. Ustalenie dalszych kroków:

30 min.

• opracowanie planu poszukiwań
• omówienie podziału zadań

10 min.

Burza mózgów

Feedback

Broszura: „Poszukiwane? Odnalezione! Ślady
prowadzące do rodzin więźniów obozów
koncentracyjnych”.
Link: POSZUKIWANE_ODNALEZIONE

Mapa drogowa

Broszura: „Poszukiwane? Odnalezione! Ślady
prowadzące do rodzin więźniów obozów
koncentracyjnych”.
Link: POSZUKIWANE_ODNALEZIONE

Link: GESUCHT_GEFUNDEN
Prosimy o kontakt z Arolsen Archives
w sprawie wyboru przedmiotu
pasującego do realizowanego projektu:
PAŃSTWA_ZAPYTANIE
Link: GESUCHT_GEFUNDEN

Dzień 2
Rozpoczęcie pracy badawczej od poszukiwań w archiwum online
Czas

Spis treści

Metody

1. Rekonstrukcja przebiegu prześladowań:

Praca w archiwum

• poszukiwania w archiwum online

Badania źródłowe

• ocena wyników poszukiwań

Materiały, narzędzia

Uwagi

Link: ARCHIWUM_ONLINE

Link: ONLINE_ARCHIVE

Link: PAŃSTWA_ZAPYTANIE

Link: IHRE_ANFRAGE

Broszura: „Poszukiwane? Odnalezione! Ślady
prowadzące do rodzin więźniów obozów
koncentracyjnych”.

Link: GESUCHT_GEFUNDEN

• w
 razie potrzeby można za pomocą formularza online zapytać
w Arolsen Archives o dodatkowe dokumenty
60 min.

2. Podsumowanie wskazówek do dalszych poszukiwań:
• kluczowe dane biograficzne
• imiona i nazwiska członków rodziny (jeżeli zostały odnotowane
w dokumentach)
• ostatnie znane miejsce zamieszkania, adres

3. Sprawdzenie możliwości dalszych poszukiwań:
• broszura: Wskazówki dotyczące udziału w akcji #StolenMemory
• geolokalizacja miejscowości

Rozmowa z ekspertami

Link: POSZUKIWANE_ODNALEZIONE

• konsultacje z ekspertami ds. poszukiwań
50 min.

10 min.

→ Krok 3: lokalizacja miejsc

Feedback, ewaluacja

Dzień 3
Poszukiwanie śladów: drogi i spotkania
Czas

Spis treści
1. Relacja na temat osobistych doświadczeń:

15 min.

• pokaz filmu

2. Rozmowa z członkami rodzin:
45 min.

• z naczenie odzyskanych przedmiotów dla rodzin więźniów i analiza
biografii ich prześladowanych krewnych

Metody
Arolsen Archives:
Śladami nazistowskich
prześladowań:
Nathan van Dam

30 min.

• z redagowanie wiadomości o poszukiwaniach z przeznaczeniem
do publikacji w odpowiednich grupach na Facebooku (grupy
historyczne poszczególnych miast)

4. Ustalenie dalszych kroków:
• jak zrealizować plan projektu?
• kto, czego, jak i gdzie szuka? Podział zadań
• komunikacja w grupie polsko-niemieckiej
20 min.

• k
 olejne spotkania i organizacja dalszej współpracy, np. grupa na
WhatsAppie do wymiany informacji (Signal, Facebook, Telegramm),
wyznaczenie moderatora
• u
 stalenie regularnych spotkań (online) w celu omawiania postępu
badań i dalszych uzgodnień

10 min.

Feedback, ewaluacja

Link do filmu:

Film w języku niemieckim

Zapytanie za pośrednictwem Arolsen
Archives: PAŃSTWA_ZAPYTANIE

https://stolenmemory.org/
Praca z mediami
społecznościowymi

Uwagi

N_van_Dam_Film

Rozmowy ze świadkami
historii

3. Część praktyczna:
• przygotowywanie postu na Instagram

Materiały, narzędzia

Materiały → Jednostki dydaktyczne: Moduł 3

Deutsch-Polnisches Jugendwerk (DPJW) /
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM)

Biuro w Polsce / Büro in Polen
ul. Alzacka 18, 03-972 Warszawa
tel.: +48 22 5188910
biuro@pnwm.org

Büro in Deutschland / Biuro w Niemczech
Friedhofsgasse 2, 14473 Potsdam
Tel.: +49 331 28479-0
buero@dpjw.org

www.pnwm.org

www.dpjw.org

