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Thorsten Zipf
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Marie-Luise Jäkel
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Aleksandra Bartosz
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Anna Adamczyk

ANONIMOWY 12 KWI 2021 15:14

Halina Gałda

ANONIMOWY 12 KWI 2021 19:01

Aleksandra Dudzińska

J-F G 12 KWI 2021 15:44

Jakub Garsta

SIMON DIETZ 13 KWI 2021 06:33

Simon Dietz

ANONIMOWY 13 KWI 2021 09:54

Max Martinsen

ANONIMOWY 23 KWI 2021 08:07

Lara Roschlau

ANONIMOWY 14 KWI 2021 06:09

Dominika Maciejewska

ANONIMOWY 13 KWI 2021 13:01

Julia Relidzyńska

ANONIMOWY 16 KWI 2021 13:27

Natalia Otﬁnowska

DOMINIK SZUMSKI 16 KWI 2021 11:56

Dominik Szumski
It surely could be way better, but I don't have time, and proper
scenery

Dzień 1 / Tag 1 14:00-15:30
ANNA ADAMCZYK 12 KWI 2021 18:10

Czym jest godność człowieka? Was ist die
Menschenwürde?
Godność to prawo człowieka do bycia traktowanym równo z
innymi - Menschenwürde ist das Menschenrecht, mit den anderen
gleich behandelt zu werden. ― ANONIMOWY
ANONIMOWY 16 KWI 2021 19:19

Maciej Zieliński

Die Menschenwürde steht dafür, dass jeder Mensch genau so viel
wert ist wie alle anderen Menschen - godność ludzka oznacza, że
każdy człowiek jest wart tyle samo, co inni ludzie. ― ANONIMOWY
Godność to szacunek do samego siebie - Menschenwürde ist
Respekt für sich selbst. ― ANONIMOWY
Mieć poczucie własnej wartości i szacunek do samego siebie - das
Selbstwertgefühl und Respekt für sich selbst haben. ― ANONIMOWY
Godność to prawo i szacunek do siebie i do innych - Würde ist das
Recht und Respekt für sich selbst und die anderen. ― ANONIMOWY
Das ist die Erkenntnis dessen, was uns zu Menschen macht. Für
mich, es ist Humanismus - To świadomość tego, co czyni nas
ludźmi. Dla mnie to humanizm. ― ANONIMOWY
Godność to okazywanie szacunku wobec innych ludzi i postawa
tolerancji. Jest to również akceptacja siebie razem w wszystkimi
zaletami i wadami - Würde bedeutet Respekt den anderen
Menschen gegenüber und Toleranz. Das heißt auch sich selbst mit
allen Stärken und Schwächen zu akzeptieren. ― ANONIMOWY

ANONIMOWY 23 KWI 2021 08:07

Marta Tomczyk

ANNA ADAMCZYK 12 KWI 2021 18:58

Historia i ja - jaki wpływ historia ma na życie
moje i mojej rodziny?
Geschichte und ich – welchen Ein uss hat die Geschichte auf
mein Leben und das Leben meiner Familie?
Historia odgrywa niezwykle ważną rolę w życiu zarówno moim
jak i rodziny, pomaga nam w utrzymywaniu naszych tradycji oraz
kształtuję to naszą tożsamość narodową - Geschichte spielt in
meinem und in Leben meiner Familie eine sehr wichtige Rolle, sie
hilft uns die Traditionen zu p egen und das gestaltet unsere
nationale Identität. ― ANONIMOWY
Z historii możemy brać zarówno wzory do naśladowania jak i
uczyć się z błędów innych ludzi - In der Geschichte können wir
sowohl die Vorbilder zum Folgen nden, als auch aus den Fehlern
der anderen Menschen lernen. ― ANONIMOWY

Każdy człowiek pomimo koloru skóry i orientacji ma takie same
prawa - Jeder Mensch hat die gleichen Rechte trotz der Hautfarbe
und Neigung. ― ANONIMOWY
Jeder sollte denselben Gesetzen unterliegen, unabhängig von
Rasse, Geschlecht oder Religion - Każdy powinien podlegać tym
samym prawom, niezależnie od rasy, płci i religii. ― SIMON DIETZ
Wszyscy jesteśmy ludźmi - ten sam gatunek, więc mimo różnych
stopni i hierarchii, wszyscy jesteśmy równi - Wir sind alle
Menschen - die gleiche Art, unabhängig von Lebenssituation und
Hierarchie, wir sind alle gleich. ― ANONIMOWY
Nie ma gorszych i lepszych ludzi, każdy ma wady. Powinniśmy
szanować każdego człowieka i znając jego słabości pomóc mu je
pokonać, a także szukać w nim jego mocnych stron - Es gibt keine
schlechteren und besseren Menschen, jeder hat seine Schwächen.
Wir sollten jeden Menschen respektieren und ihm helfen, seine
Schwächen zu überwinden und nach seinen Stärken zu suchen.
― ANONIMOWY

Jest to ogromny wpływ. Jestem wychowywana w duchu
patriotycznym, celebruje polskie święta narodowe, pomagam
polskim bohaterom - jestem bardzo związana z historią Polski.
Wyznaję zasadę, że – i to cytat- że ,,Naród, który nie szanuje
swojej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie
ma prawa do przyszłości”. Jest to cytat Józefa Piłsudskiego, ojca
polskiej niepodległości w 1918 roku. Polscy bohaterowie są dla mnie
autorytetami, wzorami do naśladowania oraz inspiracją do
działania. Dodatkowo chcę zostać żołnierzem, aby bronić polskiej
niepodległości - Der Ein uss ist riesig. Ich bekam eine patriotische
Erziehung, ich feiere polnische Nationalfeiertage, ich helfe den
polnischen Helden - ich bin sehr mit der Geschichte Polens
verbunden. Ich bin der Einsicht, zitiere: "Ein Volk, das die eigene
Vergangenheit nicht schätzt, hat kein Respekt der Gegenwart
verdient und hat kein Recht auf die Zukunft". Das ist ein Zitat von
Józef Piłsudski, Vater der Unabhängigkeit Polens 1918. Die
polnischen Helden sind für mich Vorbilder zum Folgen und
Inspiration zum Handeln. Zusätzlich will ich Soldatin werden, um
die polnische Unabhängigkeit zu verteidigen. ― ANONIMOWY
Die Geschichte zeigt uns die Fehler der Vergangenheit, damit wir
sie in Zukunft nicht wiederholen - Historia pokazuje nam błędy
przeszłości, żebyśmy nie powtórzyli ich w przyszłości.
― ANONIMOWY

Historia jest dla mnie źródłem wielu informacji, które pozwalają
mi zrozumieć bieg konkretnych wydarzeń i przyczyny zjawisk,
które mogę obserwować codziennie. Dzięki historii mam poczucie
przynależności do pewnej grupy, narodu. Mogę zrozumieć kim
właściwie jestem i jakie życie prowadzili moi przodkowie Geschichte ist für mich die Quelle vieler Informationen, die mir
erlauben, den Verlauf von konkreten Ereignissen und die Ursachen
der Phanomäne zu verstehen, die ich täglich beobachten kann.
Dank der Geschichte habe ich das Gefühl einer bestimmten
Gruppe und Nation zu gehören. ― ANONIMOWY

Dzień 1 / Tag 1 14:00-15:30
ANNA ADAMCZYK 09 KWI 2021 12:05

Was meinen wir, wenn wir sagen, dass alle
Menschen gleich sind? Co mamy na myśli,
mówiąc, że ludzie są sobie równi?
Wszyscy powinni podlegać tym samym prawom, niezależnie od
rasy, płci, czy wyznawanej religii - Alle sollten den gleichen
Rechten unterliegen, unabhängig von Rasse, Geschlecht und
Religion. ― DOMINIK SZUMSKI

Man sollte Menschen nicht ohne Grund unterschiedlich behandeln
- Nie powinno się bez powodu traktować ludzi w odmienny
sposób. ― ANONIMOWY
To, iż każdy może żyć bez obaw o siebie i innych - Jeder darf ohne
Sorgen um sich selbst und die anderen leben. ― ANONIMOWY
Das bedeutet, dass alle gleiche Rechte und gleiche Verantwortung
haben müssen - To oznacza, że wszyscy muszą mieć równe prawa
i ponosić odpowiedzialność. ― ANONIMOWY
Równość między wszystkimi ludźmi to dla mnie idea, że pomimo
różnic wszyscy mamy takie same prawa i powinniśmy być
akceptowani. Te różnice są według mnie jedynie naszymi
zaletami. Gdybyśmy odznaczali się takimi samymi cechami, świat
byłby po prostu nudny. ― ANONIMOWY

ANNA ADAMCZYK 09 KWI 2021 12:05

Was ist die Verantwortung – auch
geschichtliche Verantwortung – meiner
Meinung nach? Co to jest odpowiedzialność
- w tym odpowiedzialność historyczna moim zdaniem?
Group 3: Powinniśmy pamiętać oraz uczyć się historii, a także ją
szanować - wir sollten gedenken und Geschichte lernen und
respektieren. ― ANONIMOWY
Odpowiedzialność jest powinnością świadomości konsekwencji
swoich zachowań - Verantwortung ist P icht des Bewusstseins,
Folgen eigenes Verhaltens zu ziehen. ― DOMINIK SZUMSKI
Geschichtliche Verantwortung ist meiner Meinung nach aus den
Fehlern der Vergangenheit zu lernen - odpowiedzialność
historyczna oznacza dla mnie uczenie się na błędach przeszłości.
― ANONIMOWY

Powinniśmy postępować rozsądnie, pamiętając także o
wydarzeniach z przeszłości oraz mając świadomość, że mamy
wpływ na przyszłość innych pokoleń - Wir sollten vernünftig
handeln, geschichtliche Ereignisse nicht vergessen und
Bewusstsein haben, dass wir Ein uss auf die Zukunft der nächsten
Generationen haben. ― ANONIMOWY

,,Naród, który nie szanuje swojej przeszłości nie zasługuje na
szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości” Józef
Piłsudski - "Ein Volk, das die eigene Vergangenheit nicht schätzt,
hat kein Respekt der Gegenwart verdient und hat kein Recht auf
die Zukunft" - Józef Piłsudski. ― ANONIMOWY

HISTORIA Anna: Mój Dziadek jako robotnik
przymusowy w Niemczech - Mein Opa als
Zwangsarbeiter in Deutschland
lata 40 - 40er Jahren

Odpowiedzialność jest poczuciem, że podjęcie naszych działań lub
ewentualne ich zaniedbanie, może mieć ogromny wpływ, nie tylko
na nasze życie, ale także ludzi, którymi się otaczamy Verantwortung ist das Gefühl, dass mögliches Handeln oder
eventuelle Unterlassung einen riesigen Ein uss auf unser Leben
und die anderen Menschen, mit denen wir uns umgeben, haben
kann. ― ANONIMOWY

Gedenkstätte Museum Stutthof Miejsce pamięci Muzeum
Stutthof
ANNA ADAMCZYK 12 KWI 2021 12:38

PL
ANNA ADAMCZYK 13 KWI 2021 13:34

Stutthof - Wirtualne zwiedzanie
Miejsca Pamięci | Virtual tour
generated by Panotour
b style=
STUTTHOF

Vor der live Verbindung
Vorbereitung auf das Online – Treffen:
1.

TN bereiten sich vor:

-

Was bedeutet für mich „Geschichte“?
Geschichte, Erinnerung – nde ein Foto oder Symbol

ANNA ADAMCZYK 09 KWI 2021 12:05

-

Sprache – Deutsch/Englisch

DE

2.
Wichtige historische Orte in meinem Heimatsort (20. Jh.)
und in meiner Umgebung – Research im Internet

Museum Stutthof
Das Museum Stutthof beﬁndet sich auf
dem Gelände des früheren deutschen
Konzentrationslagers Stutthof. In ihm
werden archivierte Aufzeichnungen und
historische Dokumente aufbewahrt,
erforscht und gezeigt.
Ausstellungsstücke und Videos
vermitteln den Besuchern einen
bewegenden Einblick in das Leben der
110.00 Menschen, die während des Zweiten Weltkriegs hier gefangen
gehalten wurden.
LIBERATIONROUTE

ANNA ADAMCZYK 09 KWI 2021 12:05

i więcej...und mehr...
materiałów / Materialien:
KZ Stutthof (Sztutowo) bei Danzig (polish-online.com)
Gedenkstättenportal zu Orten der Erinnerung in Europa
(memorialmuseums.org)

Dzień 2 / Tag 2 14:00-15:30
ANNA ADAMCZYK 13 KWI 2021 12:26

3.

Besuch online in einem Erinnerungsort – Arbeitsblätter

und Material

ANNA ADAMCZYK 13 KWI 2021 12:27

HISTORIA Anna: Moi Dziadkowie po wojnie
w obozie DP w Niemczech - Meine
Großeltern in DP Lager in Deutschland

-

Co oznacza dla mnie „historia“?
Historia, pamięć – znajdź zdjęcie i/lub symbol opisujący

pojęcie
-

Język: angielski lub niemiecki

2.
Ważne miejsca historyczne w mojej miejscowości (XX w.) –
poszukiwania informacji w internecie
3.

Zwiedzanie online jednej z instytucji / miejsca pamięci –

karta pracy, materiały otrzymane od organizatorów

ANONIMOWY 13 KWI 2021 10:39

ANNA ADAMCZYK 09 KWI 2021 12:05

Zwiedzanie Gdańska
Gra miejska „Zwiedzanie Gdańska
online"/ Besichtigung von Danzig
online

labirynt
Dokument PDF
PADLET DRIVE

ANNA ADAMCZYK 13 KWI 2021 11:59

Gra miejska „ Zwiedzanie Gdańska
online" została przygotowana przez
zespół pedagogiczny Domu Pojednania i
Spotkań w Gdańsku i jest przykładem
tego, jak uatrakcyjnić polsko -niemieckie spotkanie młodzieży. Materiał ﬁlmowy i karty pracy w
języku polskim i niemieckim umożliwiają uczestnikom polskoniemieckich projektów (w tym online!) wzięcie udziału w wirtualnym
spacerze po Gdańsku.
DMK

ANONIMOWY 13 KWI 2021 10:29

Labirynt
Run to the correct answer zone, whilst
avoiding the enemies.. 1) .
WORDWALL - TWÓRZ LEPSZE ZAJĘCIA W
KRÓTSZYM CZASIE

jak sie masz
Dokument PDF
PADLET DRIVE
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ANONIMOWY 23 KWI 2021 09:29

Zadanie przed spotkaniem live

Geschichte ist für mich ein Schulfach, das mich über den Ablauf
der Vergangenheit informiert und mir einen Überblick über

Przed spotkaniem live:
1.

Uczestnicy przygotowują się:

verschiedene Ereignisse der Welt verschafft - Historia jest dla
mnie przedmiotem szkolnym, który informuje mnie o przebiegu
przeszłości i tworzy przegląd wydarzeń na świecie.

ANONIMOWY 23 KWI 2021 09:30

Historia - Geschichte
History for me is the past form with we should draw conclusion,
and history of my country and not only.

Important place in my town, is this cemetery of Soviet POWs on
Bukówka

ANNA FATYGA 13 KWI 2021 12:28
History is a story that must be remembered

ANONIMOWY 23 KWI 2021 09:32

Geschichte ist für mich ein bestimmter
Zeitraum, in dem historische Dinge passiert
sind, die die Welt verändert haben Historia
to dla mnie pewna czasoprzestrzeń, w której
miały miejsce wydarzenia historyczne
zmieniające świat.

ANONIMOWY 13 KWI 2021 12:30

History

DOMINIK SZUMSKI 23 KWI 2021 09:33

History and memory
History is every event that happened in the past. From the
beggining of the world, to the event, which happened a second
ago. Me writing this entry is a history.
In this case, memory means in-depth knowledge about historical
events, mostly ones, that are important to us.

MONIKA BLICHARSKA 23 KWI 2021 09:39

Jest to brat mojego pradziadka, Franciszek Blicharski, który
walczył w Armii Krajowej, przez co musiał uciekać z domu i tra ł
na drugi koniec Polski. Uważam go za wzór, ponieważ mimo
ANONIMOWY 13 KWI 2021 12:31

It is a church built in the 19th century and it
is located in the village where I live.

dużego ryzyka zachował zdjęcia, sfałszowany dowód osobisty, a
także swój życiorys, dzięki czemu możemy poznać jego historię Das ist der Bruder meines Urgroßvaters, der in der Heimatarmee
gekämpft hat und deswegen von zu Hause iehen musste und im
anderen Teil Polens ganz weit landete. Er ist ein Vorbild für
mich, denn er behielt die Fotos, seinen gefälschten Ausweis und
seinen Lebenslauf, trotz hohem Risiko, dadurch können wir
seine Geschichte kennenlernen.

ANONIMOWY 23 KWI 2021 09:41

To jest szabla mojego pradziadka, który brał udział w wojnie
polsko-bolszewickiej, m.in. w Cudzie nad Wisłą w 1920 r. - Das
ist ein Säbel meines Urgroßvaters, der im Polnisch -

nie popełniać tych samych błędów.

Bolschevistischen Krieg 1920 teilgenommen hat (Wunder an der
Weichsel).

ANONIMOWY 23 KWI 2021 09:42

History is a very important thing for me.
Thanks to history, we know our traditions. It
also shows us what mistakes should not be
made again. Of course, history is also a
school subject for me.

ANONIMOWY 28 KWI 2021 09:56

Geschichte ist alles, was jemals passiert ist und zum Jetzt
geführt hat. Durch sie kann man lernen und die Zukunft vor
Fehlern bewahren - historia to wszystko, co się kiedyś wydarzyło
i doprowadziło do teraźniejszości. Można się z niej uczyć i
ustrzec przyszłość przed błędami.

Partisanen - Denkmal- Pomnik Partyzantów (Szewce, Polska)
ANONIMOWY 28 KWI 2021 09:57

Erinnerung daran, wie sich die Welt veränderte - pamięć o tym,
jak zmieniał się świat.

ANONIMOWY 23 KWI 2021 09:42

For me, history is to some extent something
mysterious... something that is expanding
more and more every now and then. It is
also our past, which we will not undo and
change the course of its events.
Geschichte ist für mich etwas, aus dem man Schlüsse ziehen kann
und man lernen kann - historia to dla mnie coś, z czego można
wyciągnąć wnioski i uczyć się ― ANONIMOWY

ANONIMOWY 28 KWI 2021 09:55

Geschichte ist das, aus dem wir lernen müssen, nicht die selben
Fehler zu machen - Historia to coś, z czego musi się uczyć, żeby

MARISTELLA SZATANIK 15 KWI 2021 10:07

Austausch/ wymiana 2 De - Google
Jamboard
The version of the browser you are using
is no longer supported. Please upgrade
to a supported browser. Dismiss
GOOGLE

MARISTELLA SZATANIK 14 KWI 2021 17:59

Austausch/ wymiana 1 Pl - Google
Jamboard
ANONIMOWY 28 KWI 2021 09:58

Geschichte ist wichtig, dass wir aus den Fehlern lernen können,
die früher falsch gemacht wurden - historia jest ważna, żebyśmy

The version of the browser you are using
is no longer supported. Please upgrade
to a supported browser. Dismiss
GOOGLE

mogli uczyć się na popełnionych wcześniej błędach.

Dzień 2 / Tag 2 14:00 -15:30

MARISTELLA SZATANIK 28 KWI 2021 09:59

Nasze wspólne bogactwo - Unser
gemeinsamer Reichtum

ANNA ADAMCZYK 09 KWI 2021 12:05

Geschichte - historia
ANNA ADAMCZYK 09 KWI 2021 12:05

Erinnerungen - wspomnienia

Austausch/ wymiana De-Pl - Google
Jamboard
The version of the browser you are using
is no longer supported. Please upgrade
to a supported browser. Dismiss
GOOGLE

ANONIMOWY 13 KWI 2021 11:24

Danzig - Besichtigung

Dzień 3 / Tag 3 14:00 - 15:30

Zwiedzanie Gdańska
ANONIMOWY 13 KWI 2021 11:24

Fikcyjne biograﬁe / Fiktive Biographien
Warsztaty - wprowadzenie :)
Workshops - Einführung

Gra miejska "Zwiedzanie Gdańska online" / Die Stadtrallye
„Besichtigung von Danzig online”
Autor: Dom Pojednania i Spotkań w Gdańsku
YOUTUBE

Warsztaty "Fikcyjne Biograﬁe"/Worshops "Fiktive Biograﬁen"

Środa - Mittwoch 15:00

Autor: Dom Pojednania i Spotkań w Gdańsku
YOUTUBE

MARISTELLA SZATANIK 28 KWI 2021 09:58

Co nas łączy? - Was verbindet uns?

ANNA ADAMCZYK 09 KWI 2021 12:05

Gruppe 1 - Grupa 1

MANN, geb. 1935 Danzig
MĘŻCZYZNA, ur. 1935 Gdańsk

MANN, geb. 1930 Warschau
MĘŻCZYZNA, ur. 1930 w Warszawie

Thomas Kowalski had 1 brother, but he died in 1939 at second
world war. His father also had to go to a war, so he lived alone
with his mother. His mother didn't have a well-paid job, so they
were poor. His father came back after the second world war ended
and he had well-paid job, so he could go to a good school, because
he had money. He was great at school and he wanted to became a
doctor, because he wanted to help people so they don't get the same
fate as his brother. At universtity he met Lena and they fell in love.
A few years later they married and opened a doctor's of ce in
Gdynia. They got twins - son and daughter in 1965. They were
really happy togheter. Thomas died naturally in 2010.
― ANONIMOWY

Jan Kowalski ― ANONIMOWY
He was a pupil when the war started ― ANONIMOWY
His father was in Home Army (Polish: AK) ― ANONIMOWY
Unfortunately, his dad didn't survive the rst days of ghting
― ANONIMOWY

Jan had a sister who studied at the university and his mother took
care of the house ― ANONIMOWY

ANNA ADAMCZYK 15 KWI 2021 13:28

It was harder and harder to live in Warsaw, because of lack of food
and many power cuts. ― ANONIMOWY

Gruppe 2 - Grupa 2

After dad's death he helped his mother more ― ANONIMOWY

FRAU, geb. 1933 Berlin
KOBIETA, ur. 1933 w Berlinie

The war had a big impact on his life, it was a very dif cult time for
him and his family ― ANONIMOWY
Anne Brzęczyszczykiewicz ― ANONIMOWY

Ihre Eltern waren Polen. Sie hatte einen älteren Bruder. Anne
Brzęczyszczykiewicz ging mit 6 Jahren zur Schule, als der Krieg
begann. ― ANONIMOWY
Zaczęła chodzić do szkoły w wieku 6 lat, wtedy również zaczęła się
wojna. ― ANONIMOWY
Jej rodzice są Polakami. Ma również starszego brata.
― ANONIMOWY

He saw a lot of executions in which innocent people were killed so
he decided to take part in Warsaw Uprising ― ANONIMOWY
He died then ― ANONIMOWY

ANNA ADAMCZYK 15 KWI 2021 12:50

Gruppe 4 - Grupa 4
FRAU, geb. 1932 Stettin
KOBIETA, geb. 1932 w Szczecinie

Mit 7 Jahren wanderte sie mit ihrer Familie nach Frankreich aus.
― ANONIMOWY

Anna Nowak ― MONIKA BLICHARSKA

Po roku wojny, wyjechali do Francji, Anne miała wtedy 7 lat.

She had older sister, born in 1922 ― MONIKA BLICHARSKA

― ANONIMOWY

She was born in Szczecin in 1932 in the Jewish family
Ihre Eltern wurden gefangen genommen als sie versuchten zu
iehen doch sie und ihr Burder schafften es ― ANONIMOWY
Rodzice Anne zostają wywiezieni do niemieckich obozów
koncentracyjnych. A Anne z bratem ucieka do Polski, kontynuuje
edukację i działa również w Szarych Szeregach. Jej brat bierze
udział w Powstaniu Warszawskim, w którym ginie z rąk Niemca.

― DOMINIK SZUMSKI

Her father was a Polish soldier when the war outbroke, and she
was left alone with her mother and sister, as her father was called
to an army ― DOMINIK SZUMSKI

― ANONIMOWY

In 1940, she, with her family, and other Jews from Szczecin were
transported to the Warsaw Ghetto and they experienced atrocious
situation in which they landed. ― DOMINIK SZUMSKI

Annes Eltern werden in deutsche Konzentrationslager deportiert.
Und Anne ieht mit ihrem Bruder nach Polen, setzt ihre
Ausbildung fort und ist auch in den Grauen Reihen aktiv. Ihr
Bruder nimmt am Warschauer Aufstand teil. ― ANONIMOWY

Quickly her mother, and the other Jews that they met started
making plans about escaping ghetto ― DOMINIK SZUMSKI

Anne w Szarych Szeregach poznaje męża, z którym później bierze
czynny udział w ,,Solidarności" i wyzwoleniu Polski spod wpływów
Rosji. ― ANONIMOWY
In den Grauen Reihen lernt Anne ihren Ehemann kennen, mit dem
sie später in der "Solidarität" - Bewegung aktiv ist und sich an der
Befreiung Polens von Russland beteiligt. ― ANONIMOWY

Unfortunately, their plan was put down by SS men, which hijacked
her mother and other conspiratives. ― DOMINIK SZUMSKI
In 1943 they were put in prison of Pawiak, but they were
recaptured in bold, and cunning action ― DOMINIK SZUMSKI
Anna wasn't forgotten in this situation. She was transported
outside ghetto thanks to her sister, who bribed corrupt guards
― DOMINIK SZUMSKI

ANNA ADAMCZYK 15 KWI 2021 13:28

Gruppe 3 - Grupa 3

Two girls met with her mother in January of 1944, thanks to
encoded letter sent from her sister to her mother in newspaper
― DOMINIK SZUMSKI

Their joy from rejoining didn't last very long though. In February,
Polish lieutenant came to their hideout with information about
heroic death of her father in a battle ― DOMINIK SZUMSKI
The life went on. She, with her sister and mother survived the war.
― DOMINIK SZUMSKI

In 1948, after proclamation of independence of Israel, they, with
lots of other Polish Jews moved to new country. ― DOMINIK SZUMSKI
Now she lives in Tel Aviv and still narrates her stories about war,
ghetto, and heroism of her family ― DOMINIK SZUMSKI

Dzień 4 / Tag 4 14:00-15:30

Lekcja 1 pt.: Dlaczego obóz Stutthof powstał we wsi Stutthof?
Autor: Muzeum Stutthof w Sztutowie.
YOUTUBE

ANNA ADAMCZYK 09 KWI 2021 12:05

Aufgabe 2- Zadanie 2
Wir erstellen einen Wegweiser für die Zukunft: 10 Wege zur
Erinnerung - Was lernen wir aus der Geschichte?

ANNA ADAMCZYK 09 KWI 2021 12:05

Übersetzung des Videos

• wie das Bewusstsein für die Menschenrechte und deren
Schutzmechanismen zu schärfen ist,
• wie das Bewusstsein dafür, wie Menschen die Menschenrechte
schützen, schützen und anwenden können, sensibilisiert werden
können,
• wie die Einstellungen und Verhaltensweisen entwickelt werden
können, die erforderlich sind, um die Menschenrechte für alle
Mitglieder der Gesellschaft zu gewährleisten.
Tworzymy drogowskaz: 10 dróg do zachowania pamięci – Czego
uczy nas historia?
Jaka jest moja droga, by zachować pamięć:
• jak upowszechniać wiedzę o prawach człowieka i
mechanizmach ich ochrony,
• jak upowszechniać wiedzę o tym, jak ludzie mogą chronić,
zachowywać i stosować prawa człowieka,
• jak wypracować postawy i zachowania niezbędne, aby
wszystkim członkom społeczeństwa zapewnić prawa człowieka.

Warum ist das KZ Stutthof im Dorf Stutthof entstanden
Dokument programu Word
PADLET DRIVE

ANNA ADAMCZYK 09 KWI 2021 12:05
ANNA ADAMCZYK 09 KWI 2021 12:05

Muzeum Stuthof - Museum Stutthof
Wie sah das Leben im Konzentrationslager aus? jak wyglądało
życie w obozie?

Virtuelles Grablicht - wirtualny znicz
Muzeum Stutthof w Sztutowie :: "
Wirtualny Znicz
9 maja 2020 r., jak co roku mieliśmy
przybyć pod Pomnik Walki i Męczeństwa
by upamiętnić tych, którzy doświadczyli
w KL Stutthof niepojętego dla innych zła.
Spotykać się w obecności Świadków Historii, ich Rodzin i innych,
którzy przybywają by zrozumieć Stutthof. Przygotowywaliśmy się do
tego od wielu miesięcy.
STUTTHOF

ANNA ADAMCZYK 28 KWI 2021 10:22

Muzeum II Wojny Światowej - Museum des
Zweiten Weltkrieges
Muzeum II Wojny Światowej Wirtualny Spacer
MUZEUM1939

ANNA ADAMCZYK 09 KWI 2021 12:05

Stella Czajkowska
Stella Czajkowska gehört zu den
wenigen Juden, die trotz Ghetto,
Gaskammern in Auschwitz, Hunger und
Krankheiten in Stutthof und eines
schrecklichen Todesmarsches den Krieg
überlebten. Ihre Geschichte steht
exemplarisch für die Schrecken, denen die Opfer des
nationalsozialistischen Regimes ausgesetzt waren. Stella Czajkowska
wuchs in der Freien Stadt Danzig auf.

watch
YOUTUBE

ANNA ADAMCZYK 09 KWI 2021 12:05

(368) Überlebender berichtet vom KZ Stutthof - YouTube

LIBERATIONROUTE

ANNA ADAMCZYK 09 KWI 2021 12:05

The Reifeisen family
Die Reifeisens waren eine „normale"
jüdische Familie, deren Schicksal für die
Vernichtung des europäischen
Judentums im Zweiten Weltkrieg
exemplarisch ist. Die Tochter Ilse hatte
das Glück zu überleben. Ihre Eltern
Simon und Gertrud Anna Reifeisen
dagegen teilten das Schicksal vieler anderer Opfer der Ghettos und
Lager. Gertrud starb in Stutthof .

Überlebender berichtet vom KZ Stutthof
Autor: bildungskanal
YOUTUBE

LIBERATIONROUTE

ANNA ADAMCZYK 16 KWI 2021 20:02
ANNA ADAMCZYK 28 KWI 2021 10:22

Zeitzeugen - świadkowie historii

Gräuel im KZ Stutthof: Eine ehemalige Insassin berichtet | DW
Deutsch
Lekcja 1 pt.: Dlaczego obóz Stutthof powstał we wsi Stutthof?
Autor: Muzeum Stutthof w Sztutowie.

Autor: DW Deutsch
YOUTUBE

YOUTUBE
ANNA ADAMCZYK 09 KWI 2021 12:05
ANNA ADAMCZYK 28 KWI 2021 10:22

Zeitzeugen - świadkowie historii

Aufgabe 1 - Zadanie 1
1.

Eine Übung in deutsch-polnischen Gruppen: wir suchen

die Antworten auf die Fragen:
Was beein usst die Menschen, in einzelnen Situationen,
bestimmte Aktivitäten zu übernehmen?
-

Welches Risiko gehen sie ein?
Wer hat infolge dieser Aktivitäten gewonnen und wer hat

verloren?
Würdet ihr die Protagonisten dieser Geschichten Zeugen
nennen?
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku - tu znajdziecie
prawdziwą historię i jej bohaterów

1.
Ćwiczenie w grupach polsko – niemieckich: szukamy
odpowiedzi na pytania:

Autor: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

• Co powoduje, że ludzie w poszczególnych sytuacjach
podejmują takie, a nie inne działania?

YOUTUBE

• Jakie podejmują ryzyko?
ANNA ADAMCZYK 09 KWI 2021 12:05

• Kto zyskał, a kto stracił w rezultacie podjętych przez nich
działań?
• Czy bohaterów tych historii nazwalibyście świadkami?

ANNA ADAMCZYK 28 KWI 2021 10:23

Biogramy PL - Biogramme PL

Dni Otwarte Muzeum II Wojny Światowej 28-29 stycznia 2017
r.
Autor: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
YOUTUBE

ANNA ADAMCZYK 09 KWI 2021 12:05

biogramyDokument PDF
PADLET DRIVE

Zungenbrecher - łamańce
językowe
Gdańsk Muzeum II Wojny Światowej

DOMINIK SZUMSKI 14 KWI 2021 14:05

Autor: MrStary80

W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w
trzcinie

YOUTUBE

ANNA ADAMCZYK 16 KWI 2021 19:55

ANONIMOWY 14 KWI 2021 14:05

Szła Sasza suchą szosą, suche nogi Saszę niosą

ANONIMOWY 14 KWI 2021 14:05

ANONIMOWY 14 KWI 2021 14:09

przewrażliwiony

Z rozentuzjazmowanego tłumu wyindywidualizował się
niezidenty kowany prestidigitator, który wyimaginował sobie
samounicestwienie.

ANONIMOWY 14 KWI 2021 14:05

Mąż gżegżółki w chaszczach trzeszczy,
W krzakach drzemie krzyk…
A w Trzemesznie straszy jeszcze
Wytrzeszcz oczu strzyg

ANONIMOWY 14 KWI 2021 14:09

ANONIMOWY 14 KWI 2021 14:07

ANONIMOWY 14 KWI 2021 14:09

Konstantynopolitańczykowianeczka - the
longest polish word

Niepodległościowiec

Europarlamentarzysta

ponaddwustudziewięćdziesięciodziewięciokilometrowy.
― DOMINIK SZUMSKI

ANONIMOWY 14 KWI 2021 14:09

Wyselekcjonowany

ANONIMOWY 14 KWI 2021 14:06

ANONIMOWY 14 KWI 2021 14:09

W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie.

Ząb zupa zębowa, dąb zupa dębowa.

ANONIMOWY 14 KWI 2021 14:07

Wyrewolwerowany rewolwerowiec wyrewolwerował swój nie
wyrewolwerowany rewolwer.

ANONIMOWY 14 KWI 2021 14:08

Jola lojalna, Jola nielojalna.

ANONIMOWY 14 KWI 2021 14:10

Czy się Czesi cieszą, że się Czesio czesze?
ANONIMOWY 14 KWI 2021 14:10

Chrząszcz brzmi w trzcinie w Szczebrzeszynie, W szczękach
chrząszcza trzeszczy miąższ, Czcza szczypawka czka w
Szczecinie, Chrząszcza szczudłem przechrzcił wąż, Strząsa
skrzydła z dżdżu, A trzmiel w puszczy, tuż przy Pszczynie,
Straszny wszczyna szum

Stół z powyłamywanymi nogami.
ANONIMOWY 14 KWI 2021 14:10

ANONIMOWY 14 KWI 2021 14:08

Pięćdziesięciogroszówka

Król Karol kupił królowej Karolinie korale
koloru koralowego.
ANONIMOWY 14 KWI 2021 14:11

ANONIMOWY 14 KWI 2021 14:08

Na wyścigach wyścigowych wyścigówek wyścigowych
wyścigówka wyścigowa wyścignęła wyścigówkę wyścigową
numer sześć.

Bo w naturze perzu leży, by się jak
najszerzej szerzył.
ANONIMOWY 14 KWI 2021 14:11

HEHEHEHE

ANONIMOWY 14 KWI 2021 14:08

Dźwiękonaśladownictwo

Pocztmistrz z Tczewa.
ANONIMOWY 14 KWI 2021 14:11

Szczoteczka szczoteczce szczebioce coś w
teczce.

MONIKA BLICHARSKA 14 KWI 2021 14:10

Butelka oetykietkowana butelka
nieoetykietkowana.
Grzegorz Brzęczyszczykiewicz Chrząszczyżewoszyce powiat
Łękołody.

ANONIMOWY 14 KWI 2021 14:12

Leży Jerzy na wieży i nie wierzy, że na
drugiej wieży leży drugi Jerzy

ANONIMOWY 14 KWI 2021 14:12

.

gdy pomorze nie pomoże, to pomoże może
morze, a gdy morze nie pomoże to pomoże
może las
ANONIMOWY 14 KWI 2021 14:12

Strzelec strzałkowski wystrzelił nie celując,
lecz strzaskał gałąź nie ustrzeliwszy
cietrzewia

ANONIMOWY 15 KWI 2021 12:10

Zehn zahme Ziegen ziehen zehn Zentner Zucker zum Zoo

ANONIMOWY 15 KWI 2021 12:13

Lang schwang der Klang am Hang entlang.

ANONIMOWY 15 KWI 2021 12:10

Als Anna abends aß, aß Anna abends Ananas

ANONIMOWY 14 KWI 2021 14:21

Kwas deoksyrybonukleinowy :)

Meine Gedanken nach dem
Programm "Wege zur
Erinnerung" - moje myśli po
programie "Zachować pamięć"

ANONIMOWY 14 KWI 2021 18:00

ANONIMOWY 16 KWI 2021 13:14

For me, this exchange was to some extent a
help to connect with other people. Although
it was sometimes diﬃcult to understand
something, due to even a connection
problem, it did not cause much trouble. It
was quite an interesting experience, even
though it was in remote form. Nice
atmosphere and friendly organizers,
signiﬁcantly made it pleasant for us to be at
meetings. If someone asked me if I wanted
to take part in an online exchange again, I
would certainly agree.

Zungenbrecher- łamańce językowe
Dokument programu Word
PADLET DRIVE

ANONIMOWY 28 KWI 2021 10:31
ANONIMOWY 15 KWI 2021 11:53

To cóż, że ze Szwecji, to nic, że ze Szwecji.
Pchła pchłę pchała, pchła płakała.
Strzelista strzyga strzygła skrzydło szczygła.

ANONIMOWY 15 KWI 2021 14:55

Adenozynotrifosforan
Dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy
NADH ― DOMINIK SZUMSKI
i ATP ― DOMINIK SZUMSKI

ANONIMOWY 15 KWI 2021 12:06

Ten program pomógł mi zrozumieć, iż dla
każdego z nas ważna jest przeszłość i jest
to także główna rzecz, przez którą
mogliśmy się poznać. Myślę również, że to
był doskonały projekt do rozwinięcia swoich
zdolności językowych - Dieses Programm
half mir zu verstehen, dass die
Vergangenheit für jeden wichtig ist und
dadurch konnten wir uns kennenlernen. Ich
denke auch, dass dieses Projekt perfekt
war, um die eigenen Sprachfähigkeiten zu
entwickeln.

ANONIMOWY 28 KWI 2021 10:29

Für mich war das Programm eine tolle
Erfahrung, denn wir haben viele Dinge aus
einer anderen Sichtweise betrachtet. Am
Anfang war ich ein wenig skeptisch, ob es
auch online schön wird und es Spaß macht,
aber dann habe ich gemerkt, dass das ganze
Programm super online angepasst wurde.
Es hat sehr viel Freude bereitet und ich
ﬁnde es schade, dass es jetzt schon vorbei
ist. Ich würde jeder Zeit wieder mitmachen
:)
Dla mnie ten program był super doświadczeniem, bo
spojrzeliśmy na wiele spraw z innej perspektywy. Na początku
byłam trochę sceptyczna, czy spotkanie online będzie fajne i
sprawi mi radość, ale potem zauważyłam, że cały program został
skrojony na miarę potrzeb. To sprawiło mi sporo radości, szkoda,
że się już skończyło. Wzięłabym udział w czymś takim ponownie
:)

ANONIMOWY 16 KWI 2021 13:18

Bardzo mi się podobało na tej wymianie, mogłam dowiedzieć się
wielu faktów historycznych i spróbować pracy w grupach w
języku angielskim. Było to dla mnie bardzo miłe doświadczenie i
chętnie wzięłabym udział w następnych wymianach.

Ich freue mich sehr, dass wir uns in dieser
Woche ein bisschen kennengelernt haben
und gemeinsam über wichtige Fragen der
Geschichte nachgedacht haben. Noch mehr
freue ich mich aber darauf euch alle echt zu
treffen, miteinander zu arbeiten, zu spielen,
zu sprechen und Spaß zu haben. Insofern
ist der heutige Freitag für mich nicht das
Ende eines Projekts, sondern der Beginn der
Vorfreude auf unserer Treffen, hoffentlich
klappt es im September. Ganz herzlichen
Dank an Kuba, Anne und Maja!
ANNA FATYGA 16 KWI 2021 13:52

I am convinced once again that the
meetings of Polish and German youth are
very important. This is the next generation
that lives in the shadow of the events from
several dozen years ago, and it is worth
doing everything so that their cooperation
does not take place in the shadow of
historical events.
ANONIMOWY 16 KWI 2021 13:21

ANONIMOWY 16 KWI 2021 13:17

Das Projekt war - trotz der Umstände (nur
online) - sehr bereichernd für mich! Vielen
Dank!
ANONIMOWY 16 KWI 2021 13:19

In my opinion, working with colleagues from
Germany at my age was an interesting
experience. Sometimes I was a bit stressed
and it was hard to say something in another
language. Thank you to everyone that I
could participate in such a project.
ANONIMOWY 16 KWI 2021 13:20

Das Projekt war, obwohl es bloß online war, sehr interessant und
hat Spaß gemacht.

ANONIMOWY 16 KWI 2021 19:43

Wymiana bardzo mi się podobała. Było to
ciekawe doświadczenie, w którym chętnie
wzięłabym udział po raz kolejny. Pomimo, iż
była to forma zdalna, uważam, że był to
świetnie spędzony czas, podczas którego
mogliśmy porozmawiać na tematy
dotyczące historii. Zarówno organizatorom
jak i nauczycielom należą się
podziękowania za ich zaangażowanie i to, iż
dzięki nim mogliśmy wziąć udział w tym
interesującym projekcie.

Organizatorzy - Organisatoren
ANNA ADAMCZYK 09 KWI 2021 12:05

Dom Pojednania i Spotkań (DMK) w
Gdańsku

