padlet.com/aadamczyk3/oaiv5xz5a3h0t4p8

Wege zur Erinnerung - Zachować pamięć Gruppe/
grupa 2
Dokumentation der deutsch - polnischen Jugendbegegnung - Dokumentacja polsko - niemieckiego
spotkania młodzieży. 12.-16.04.2021
ANNA ADAMCZYK 06 KWI 2021 14:28

Program - Programm
ANNA ADAMCZYK 09 KWI 2021 12:01

Programm_Wege_zur_Erinnerung_DE[2265]
Dokument programu Word
PADLET DRIVE

Program_PL_Zachowa__pami___12_16_kwietnia_2021_2264_.docx
Dokument programu Word

J-F G 12 KWI 2021 07:54
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Każdemu człowiekowi przysługują identyczne prawa, bez względu
na pochodzenie, rasę, wyznanie czy poglądy - Jeder Mensch hat die
gleichen Rechte, unabhängig von der Herkunft, Hautfarbe,
Konfession oder Meinung. ― ANONIMOWY
Ludzie są sobie równi tj. nie powinni być dyskryminowani z
jakiegokolwiek powodu i powinniśmy żyć wg dewizy "zjednoczeni
w różnorodności" - Die Menschen sind gleich, dh.sie sollten nicht
diskriminiert werden, egal aus welchem Grund. Wir sollten laut
der Devise "vereint in Vielfalt" leben. ― ANONIMOWY
everybody is human, we are making mistakes

― ANONIMOWY

Every human has the right to live and nobody is more worth than
another human being ― ANONIMOWY
Alle Menschen sollten die selben Möglichkeiten haben, sich z.B.
politisch zu tätigen oder ähnliches. Außerdem sollte jeder die
selben Rechte haben. Jeder sollte auch gleich und gut behandelt
werden. Wir haben auch alle das gleiche Recht zu leben und kein
Mensch ist "weniger Wert" als ein anderer - Wszyscy ludzie
powinni mieć te same możliwości, zaangażowania się np.
politycznie lub podobnie. Poza tym każdy powinien mieć te same
prawa. Każdy powinien być równo i dobrze traktowany. Wszyscy
mamy też prawo do życia, nikt nie jest "mniej wart" niż inny.
― ANONIMOWY

Alle Menschen haben gleiche Rechte und werden gleich behandelt Wszyscy ludzie mają takie same prawa i są równo traktowani.
― ANONIMOWY

ANNA ADAMCZYK 12 KWI 2021 19:02

Dzień 1 / Tag 1 15:45 - 17:15

Historia i ja - jaki wpływ historia ma na życie
moje i mojej rodziny?

ANNA ADAMCZYK 13 KWI 2021 06:12

Geschichte und ich – welchen Ein uss hat die Geschichte auf

Was meinen wir, wenn wir sagen, dass alle
Menschen gleich sind? Co mamy na myśli,
mówiąc, że ludzie są sobie równi?

mein Leben und das Leben meiner Familie?

nikt nie jest ważniejszy od drugiej osoby, wszyscy mają takie same
prawa - Keiner ist wichtiger als eine andere Person, alle haben die
gleichen Rechte ― ANONIMOWY
Nicht unbedingt, Menschen haben verschiedene Aussehen und
Charaktere - Niekoniecznie, ludzie mają różny wygląd i charakter
― ANONIMOWY

równość to dobre i jednakowe traktowanie dla każdego człowieka,
bez względu na jego wiek, płeć czy pochodzenie - Die Gleichheit ist
eine gute und gleiche Behandlung von jedem Menschen,
unabhängig vom Alter, Geschlecht und von der Herkunft
― ANONIMOWY

Darum geht es glaub ich nicht; es geht eher darum, dass alle
Menschen die selben Rechte haben sollten - myślę, że nie o to
chodzi; bardziej chodzi o to, że wszyscy ludzie powinni mieć te
same prawa. ― ANONIMOWY
Każdy z nas ma równe prawa, jesteśmy wobec niego równi. Nie
ważne, jakiej jesteśmy płci, wieku czy gdzie pracujemy. Każdy z
nas może robić, co chce, mówić, co uważa za słuszne - Jeder von
uns hat die gleichen Rechte, wir sind gleich dem Recht gegenüber.
Es ist nicht wichtig, welches Geschlecht wir haben, wie alt wir
sind und wo wir arbeiten. Jeder von uns darf machen, was er will
und sagen, was er richtig ndet. ― ANONIMOWY

historia ma znaczący wpływ na nasze życie, ponieważ
dowiadujemy się, jak żyli nasi przodkowie, kształtuje język i
kulturę - Geschichte hat einen bedeutenden Ein uss auf unser
Leben, denn wenn wir erfahren, wie unsere Vorfahren gelebt
haben und Geschichte gestaltet unsere Sprache und Kultur.
― ANONIMOWY

historia uczy nas patrzeć na naszą cywilizację uwzględniając
kontekst- widzimy powody, dlaczego żyjemy w akurat takim
świecie - Geschichte lehrt uns, unsere Zivilisation mit der
Berücksichtigung von Kontext zu betrachten - wir sehen Gründe,
warum wir genau in einer solchen Welt leben. ― ANONIMOWY
Historia pozwala przede wszystkim nie popełniać błędów z
przeszłości - Geschichte ermöglicht uns, vor allem nicht die
gleichen Fehler aus der Vergangenheit zu machen. ― ANONIMOWY
Według mnie historia jest ważną częścią nas. Kształtuje otaczający
nas świat, a my sami, własnymi decyzjami tworzymy własną
historię i jesteśmy jej częścią - Meiner Meinung nach ist
Geschichte ein wichtiger Teil von uns. Sie gestaltet die Welt um
uns herum und wir selbst erschaffen mit eigenen Entscheidungen
unsere Geschichte und sind ein Teil davon. ― ANONIMOWY
Geschichte hat einen großen EIn uss auf mein Leben, da man
dadurch auch weiß welche Sachen in der Vergangenheit passiert
sind und dadurch die Chance hat, Sachen in der Zukunft zu
ändern - Historia ma duży wpływ na moje życie, bo przez to
wiemy, co wydarzyło się w przeszłości. Mamy też szanse zmienić
te sprawy w przyszłości. ― ANONIMOWY

Ohne Geschichte würde es uns vermutlich nicht geben. Geschichte
ist auch wichtig, damit wir daraus auch lernen, wenn etwas nicht
gut war und wir darauf achten, dass dies nicht wieder passiert.
Wenn es den Mauerfall 1989 nicht gegeben hätte, würde ich jetzt in
der DDR leben - bez historii prawdopodobnie by nas nie było.
Historia jest też ważna, bo z niej uczymy się, to zwracamy
wówczas uwagę, na to, co nie było dobre, żeby to się już nie
wydarzyło. Gdyby nie upadek Muru Berlińskiego w 1989 roku,
żyłbym teraz w NRD. ― ANONIMOWY

Dass man das, was in der Geschichte falschgelaufen ist, nicht
wieder wiederholt und aus den Fehlern lernt. Außerdem sollte man
dafür sorgen, dass die Geschichte nie vergessen wird, weil sie auch
für unsere Zukunft entscheidend ist - uczymy się, żeby nie
powtarzać tego, co nie powiodło się w historii. Poza tym powinno
się dbać o to, żeby historia nie została zapomniana, bo jest ona dla
naszej przyszłości decydująca. ― ANONIMOWY

ANNA ADAMCZYK 13 KWI 2021 06:12

Wäre meine Großmutter nicht aus dem damaligen Sudetenland
ge ohen, würde ich heute vielleicht in der Tschechischen Republik
wohnen - gdyby moja babcia nie uciekła z ówczesnej
Czechosłowacji (Kraju Sudetów), żyłbym prawdopodobnie dzisiaj w
Republice Czeskiej. ― ANONIMOWY

Czym jest godność człowieka? Was ist die
Menschenwürde?
I think human dignity is that every person has the right to express
themselves and no one should be allowed to judge them for it. And
no one is allowed to take this ability away from somebody

ANONIMOWY 20 KWI 2021 10:56

― ANONIMOWY

I think history has a signiﬁcant impact on
our lives, because so far we sometimes
grapple with the consequences of its
course.

poczucie własnej wartości, szacunek dla samego siebie Selbstwertgefühl und Respekt für sich selbst. ― ANONIMOWY
Godność człowieka jest źródłem jego wolności i praw Menschenwürde ist die Quelle der Freiheiten und Rechte des
Menschen. ― ANONIMOWY
godność człowieka to niezbywalna wartość każdej osoby do
sprawiedliwego i równego traktowania przez innych Menschenwürde ist ein unveräußlicher Wert jeder Person, um
gerechtig und gleich betrachtet zu werden. ― ANONIMOWY

Dzień 1 / Tag 1 15:45 - 17:15

Everybody has an human dignity and nobody has the right to
violate his rights ― ANONIMOWY

ANNA ADAMCZYK 19 KWI 2021 15:55

Was ist die Verantwortung – auch
geschichtliche Verantwortung – meiner
Meinung nach? Co to jest odpowiedzialność
- w tym odpowiedzialność historyczna moim zdaniem?
Wir dürfen die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen - nie
wolno nam powtarzać błędów z przeszłości.
Dass wir aus den Fehlern, die unsere Vorfahren gemacht haben,
lernen - uczmy się na błędach naszych przodków. ― ANONIMOWY
Geschichtliche Verantwortung heißt für mich, dass man aus den
Fehlern der Vergangenheit lernt und dafür sorgt, dass so etwas
nicht mehr passiert - odpowiedzialność historyczna znaczy dla
mnie, że uczymy się na błędach przeszłości i dbamy o to, żeby to
nie wydarzyło się już więcej. ― ANONIMOWY
Odpowiedzialność historyczna sprowadza się do rozpoznawania
faktów historycznych, nieukrywania/niezaprzeczania prawdy
historycznej i wyciągania wniosków z błędów przeszłości Geschichtliche Verantwortung bedeutet die Anerkennung der
historischen Fakten / keine Verleugnung und Ablehnung der
historischen Wahrheit und die Schlussfolgerungen aus den Fehlern
der Vergangenheit zu ziehen. ― ANONIMOWY
so many people had sacri ced for other people from their country
― ANONIMOWY

Die Menschenwürde ist das Wichtigste, was der Mensch hat, weil
diese nicht verletzt werden darf und der Mensch dadurch ein
Grundrecht auf die wichtigsten Dinge hat - godność człowieka to
najważniejsze, co ma człowiek, ponieważ nie wolno jej naruszyć i
przez to mamy podstawowe prawo do najważniejszych rzeczy.
― ANONIMOWY

ANONIMOWY 12 KWI 2021 14:57

I think history has a signi cant impact on our lives because so
far we sometimes grapple with the consequences of its course

Gedenkstätte Museum Stutthof Miejsce pamięci Muzeum
Stutthof
ANNA ADAMCZYK 13 KWI 2021 13:42

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

ANNA ADAMCZYK 06 KWI 2021 14:28

PL

ANNA ADAMCZYK 06 KWI 2021 14:28

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

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

ANNA ADAMCZYK 15 KWI 2021 14:18

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

ANNA ADAMCZYK 06 KWI 2021 14:28

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

ANNA ADAMCZYK 06 KWI 2021 14:28

DE

ANNA ADAMCZYK 13 KWI 2021 14:13

Zadanie przed spotkaniem live
Przed spotkaniem live:

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.

1.
-

Uczestnicy przygotowują się:
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

LIBERATIONROUTE

Dzień 2 / Tag 2 15:45 - 17:15

I think important place in Kielce is Pałac Biskupoów Krakowskich.
This is a baroque palace in Kielce, former residence of Krakow
bishops, branch of the National Museum in Kielce. ― ANONIMOWY

ANONIMOWY 20 KWI 2021 11:20

Pomnik Niepodległości w Kielcach Denkmal der Unabhängigkeit in Kielce.
Upamiętnia wydarzenia z 1914 roku, kiedy to oddziały Pierwszej
Kompanii Kadrowej stoczyły pierwszą potyczkę z Rosjanami Erinnert die Geschehnisse aus 1914, als die Abteilungen des
Polnischen Heers die erste Schlacht gegen Russen geführt
haben.

Dzień 2 / Tag 2 15:45 - 17:15
ANNA ADAMCZYK 09 KWI 2021 11:35

Geschichte - historia
ANNA ADAMCZYK 06 KWI 2021 14:28

Erinnerungen - wspomnienia
ANONIMOWY 13 KWI 2021 10:41

ANNA ADAMCZYK 06 KWI 2021 14:28

Danzig - Besichtigung
Labirynt
Run to the correct answer zone, whilst
avoiding the enemies.. 1) .

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

WORDWALL - TWÓRZ LEPSZE ZAJĘCIA W
KRÓTSZYM CZASIE

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.

ANONIMOWY 13 KWI 2021 10:41

DMK

ANNA ADAMCZYK 13 KWI 2021 10:35

Vor der live Verbindung
Vorbereitung auf das Online – Treffen:
1.
labirynt
Dokument PDF
PADLET DRIVE

TN bereiten sich vor:
Was bedeutet für mich „Geschichte“?
Geschichte, Erinnerung – nde ein Foto oder Symbol
Sprache – Deutsch/Englisch

2.
Wichtige historische Orte in meinem Heimatsort (20. Jh.)
und in meiner Umgebung – Research im Internet
3.
Besuch online in einem Erinnerungsort – Arbeitsblätter
und Material

MARISTELLA SZATANIK 15 KWI 2021 10:07
ANONIMOWY 20 KWI 2021 11:25

Historischer Ort bei Neutstadt b. Coburg

Historyczne miejsce w pobliżu Neutstadt k. Coburga

ANONIMOWY 20 KWI 2021 11:25

Symbol für Geschichte oder Erinnerung Symbol historii lub pamięci.
Ist eine Collage aus vielen Bildern, weil jeder Mensch bestimmt
tausende Erinnerungen hat und die Geschichte bestimmt aus
unvorstellbar vielen Bildern hintereinander besteht - To kolaż
złożony z wielu obrazów, ponieważ każdy człowiek ma z
pewnością wiele wspomnień, a historia składa się z
niewyobrażalnej ilości obrazów.

ANONIMOWY 20 KWI 2021 07:43

Historische Orte in Sonneberg (Nähe
Neustadt b. Coburg) - historyczne miejsca w
Sonnebergu (okolica Neustadt k. Coburga)
Ehemalige Grenze zwischen BRD und DDR - dawna granica
pomiędzy RFN i NRD

ANONIMOWY 20 KWI 2021 11:23

Historische Orte in Sonneberg (Nähe
Neustadt b. Coburg) - Historyczne miejsca
w Sonnebergu (okolica Neustadt k.
Coburga)
Denkmal an die Gefallenen im zweiten Weltkrieg - Pomnik
poległych podczas II Wojny Światowej.

ANONIMOWY 20 KWI 2021 11:23

ANONIMOWY 20 KWI 2021 11:22

Historische Orte in Sonneberg (Nähe
Neustadt b. Coburg) - historyczne miejsca w
Sonnebergu (okolica Neustadt k. Coburga)

Historische Orte in Sonneberg (Nähe
Neustadt b. Coburg) - Historyczne miejsca
w Sonnebergu (okolica Neustadt k.
Coburga)

Denkmal für die gestorbenen und leidenden unter dem
ehemaligen DDR-Regime - Pomnik o ar reżimu NRD

Stolperstein in der Sonneberger Innenstadt, der auf die
Ermordung einer dort lebenden Jüdin aufmerksam macht Kamień pamięci na Starym Mieście w Sonnebergu,
upamiętniający zamordowanie mieszkającej tam Żydówki

ANONIMOWY 20 KWI 2021 07:45

Pomnik Homo Homini w Kielcach - Homo
Homini Denkmal in Kielce

ANONIMOWY 20 KWI 2021 11:21

ANONIMOWY 20 KWI 2021 08:40

Historische Orte in Sonneberg (Nähe
Neustadt b. Coburg) - Miejsca historyczne w
Sonnebergu (okolica Neustadt k. Coburga)

Judentor - Brama Żydowska

Gedenktafel für den Todesmarsch, welcher durch Sonneberg
führte - Tablica upamiętniająca Marsz Śmierci, który prowadził
przez Sonneberg

MARISTELLA SZATANIK 14 KWI 2021 14:19

Austausch/ wymiana 1 Pl - Google
Jamboard
The version of the browser you are using
is no longer supported. Please upgrade
to a supported browser. Dismiss
GOOGLE

MARISTELLA SZATANIK 20 KWI 2021 08:42

Nasze wspólne bogactwo :D
Unser gemeinsamer Reichtum :D
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

Dzień 3 / Tag 3 15:45 - 17:15
ANONIMOWY 15 KWI 2021 14:13

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

Środa - Mittwoch 15:00
MARISTELLA SZATANIK 16 KWI 2021 14:32

Warsztaty "Fikcyjne Biograﬁe"/Worshops "Fiktive Biograﬁen"
Autor: Dom Pojednania i Spotkań w Gdańsku
YOUTUBE

ANNA ADAMCZYK 15 KWI 2021 14:41
MARISTELLA SZATANIK 20 KWI 2021 08:41

Gruppe 1 - Grupa 1

Co nas łączy? Was verbindet uns?

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

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

Grzegorz Schneider ― ANONIMOWY
His father is from Germany and his mother from Poland
― ANONIMOWY

His father died in the war because of his origin. He lived with his
mother. ― ANONIMOWY
His mother teaches him in polish and maths. He rst speak a little
German too. ― ANONIMOWY

ANNA ADAMCZYK 15 KWI 2021 14:49

Gruppe 2 - Grupa 2
FRAU, geb. 1933 Berlin
KOBIETA, ur. 1933 w Berlinie

Wiktoria Nowak is born in Stettin 1932. Her mother Elisabeth was
german, her father Marcin was polish. She had a little sister
(Luisa) and an older brother (Antoni). She was seven years old
when the 2. world war started and Antoni and her father had to
ght there. Both died in the war. Wiktorias mother was ill and
after a while she also died. So there were just her sister Luisa and
she. But before Elisabeths death she sent them to a good friend of
her, Laura. Laura owned a bakery, so she had work for the siblings.
From now on Luisa worked in this bakery and Laura took care of
her and her sister. When Laura died she gave the bakery to the
girls and the siblings earned their money with this bakery for the
rest of their lifes. Both died in her beds peacefully without pain.
― ANONIMOWY

Kamilla Müller ― ANONIMOWY
MARISTELLA SZATANIK 16 KWI 2021 20:20

German parents; her mother stayed at home at rst, but started to
work in a gun factory in 1944, she died in 1945 killed by a Soviet
soldier. ― ANONIMOWY
Her father was taken into the German army, he went to France
(Normandie), and died there in 1944 because of the American Army
landing there. ― ANONIMOWY
She started school when she was 6 (1939), she joined BDM when
she was 9(1942), she stopped when the Berlin was under siege in
April 1945. After her mother's death she was looked after by an
orphanage which she left after 4 years when she was 16( 1949). She
was in East Berlin and she worked in a grocery shop for a few
years. She managed to ee East Berlin and enter West Berlin in
1954 thanks to her friend from the orphanage who was a guard of
the Berlin Wall.She found a job in a grocery shop. She met her
future husband Franz when she was 22(1955) who was a
shoemaker and they married the same year. Her name was then
changed to Schmidt. ― ANONIMOWY
They had two children - 1 girl Maria and one boy Wolfgang . They
were were quite happy. They took part in the demolition of the
Berlin Wall. She died in 2012 due to a heart attack. ― ANONIMOWY
Her husband died a year after(2013) because of cancer, their
children are still alive. ― ANONIMOWY

ANNA ADAMCZYK 15 KWI 2021 15:05

Gruppe 3 - Grupa 3
MANN, geb. 1930 Warschau
MĘŻCZYZNA, ur. 1930 w Warszawie
Hi, I'm Jan Nowak. I was born 12 of December ten years ago (in
1930). I grew up in Żoliborze in Warsaw where I still live. My
mother died during the birth. My grandma Alicja reared me after
mom's death. Now it's 1940 - war continues. In the futere I want to
be a soldier like my father Zbigniew which ghts as a 303
squadron pilot. So far I'm a scout and a member of the gray ranks.
More precisely- I'm a courier - I deliver news to various troops. I
think it's quite a dangerous, but that's my duty. ― ANONIMOWY
Maybe it sounds surplisingly, but my best end is Katia - she's a
German. While we spent time in common we forget about a war.
In the future we will be marriage. ― ANONIMOWY

ANNA ADAMCZYK 06 KWI 2021 14:28

Dzień 4 / Tag 4 15:45 - 17:15
ANNA ADAMCZYK 16 KWI 2021 14:19

Aufgabe 1 - Zadanie 1
1.
Eine Übung in deutsch-polnischen Gruppen: wir suchen
die Antworten auf die Fragen:
- Wer ist ein Zeitzeuge?
- 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?
1.
Ćwiczenie w grupach polsko – niemieckich: szukamy
odpowiedzi na pytania:
- Kto to jest świadek historii?
• Co powoduje, że ludzie w poszczególnych sytuacjach
podejmują takie, a nie inne działania?
• Jakie podejmują ryzyko?
• Kto zyskał, a kto stracił w rezultacie podjętych przez nich
działań?
• Czy bohaterów tych historii nazwalibyście świadkami?

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

I think people's behavior is in uenced by the emotions that drive
them ― ANONIMOWY

ANNA ADAMCZYK 16 KWI 2021 14:20

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

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

• jak upowszechniać wiedzę o tym, jak ludzie mogą chronić,
zachowywać i stosować prawa człowieka,
• jak wypracować postawy i zachowania niezbędne, aby

ANNA ADAMCZYK 06 KWI 2021 14:28

Virtuelles Grablicht - wirtualny znicz

wszystkim członkom społeczeństwa zapewnić prawa człowieka.
Muzeum Stutthof w Sztutowie :: "
Wirtualny Znicz
ANNA ADAMCZYK 06 KWI 2021 14:28

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

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 20 KWI 2021 11:29

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

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

ANNA ADAMCZYK 09 KWI 2021 11:39

Übersetzung des Videos

ANNA ADAMCZYK 06 KWI 2021 14:28

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.
LIBERATIONROUTE

watch
ANNA ADAMCZYK 06 KWI 2021 14:28

YOUTUBE

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 .

ANNA ADAMCZYK 06 KWI 2021 14:28

LIBERATIONROUTE

ANNA ADAMCZYK 20 KWI 2021 08:43

Zeitzeugen
świadkowie historii

Gräuel im KZ Stutthof: Eine ehemalige Insassin berichtet | DW
Deutsch
Autor: DW Deutsch
YOUTUBE

ANNA ADAMCZYK 20 KWI 2021 09:33

Ocalały z KZ Stutthof
(368) Überlebender berichtet vom KZ Stutthof - YouTube

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

ANNA ADAMCZYK 20 KWI 2021 08:43

Świadkowie historii
Zeitzeugen
Überlebender berichtet vom KZ Stutthof
Autor: bildungskanal
YOUTUBE

ANNA ADAMCZYK 09 KWI 2021 11:46

ANNA ADAMCZYK 20 KWI 2021 11:28

BIogramy PL - Biogramme PL

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku - tu znajdziecie
prawdziwą historię i jej bohaterów
Autor: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
YOUTUBE

ANNA ADAMCZYK 20 KWI 2021 11:28

Museum des Zweiten Weltkriegs - Muzeum
II Wojny Światowej

biogramyDokument PDF
PADLET DRIVE

Zungenbrecher - łamańce
językowe
ANONIMOWY 14 KWI 2021 14:05

Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid
bleibt Brautkleid
ANONIMOWY 14 KWI 2021 14:06

Jola lojalna, Jola nielojalna.
Dni Otwarte Muzeum II Wojny Światowej 28-29 stycznia 2017
r.
Autor: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

ANONIMOWY 14 KWI 2021 14:06

Fischer's Fritze ﬁscht frische Fische.

YOUTUBE
ANONIMOWY 14 KWI 2021 14:06
ANNA ADAMCZYK 09 KWI 2021 11:49

W czasie suszy szosa sucha
ANONIMOWY 14 KWI 2021 14:06

W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w
trzcinie
ANONIMOWY 16 KWI 2021 14:48

Der Cottbuser Postkutscher putzt den
Cottbuser Postkutschkasten mit Cottbuser
Postkutschkastenpaste.
Gdańsk Muzeum II Wojny Światowej
Autor: MrStary80
YOUTUBE

ANONIMOWY 14 KWI 2021 14:08

Król Karol kupił Królowej Karolinie korale
koloru koralowego

ANONIMOWY 16 KWI 2021 14:48

ANONIMOWY 14 KWI 2021 14:12

Am zehnten zehnten zehn Uhr zehn zogen
zehn zahme Ziegen zehn Zentner Zucker
zum Zoo.Zehn Ziegen ziehen zehn Zentner
Zucker zum Zoo - zum Zoo ziehen zehn
Ziegen zehn Zentner Zucker.

Na wyścigach wyścigowych wyścigówek
wyścigowych wyścigówka wyścigowa
wyścignęła wyścigówkę wyścigową numer
sześć.
ANONIMOWY 14 KWI 2021 14:13

ANONIMOWY 14 KWI 2021 14:09

Grzegorz Brzęczyszczykiewicz

Przez przemyską pszenicę przeszła
przemycona przez przaśną przełęcz
przeorysza przedniego zakonu.

ANONIMOWY 14 KWI 2021 14:09

pięćdziesięciopięciogroszówka

ANONIMOWY 14 KWI 2021 14:13

ANONIMOWY 16 KWI 2021 14:48

Bzyczy bzyg znad Bzury zbzikowane bzdury,
bzyczy bzdury, bzdurstwa bzdurzy i nad
Bzurą w bzach bajdurzy, byzczy bzdury,
bzdurnie bzyka, bo zbzikował i ma bzika

Fischers Fritze ﬁschte frische Fische,
frische Fische ﬁschte Fischers Fritze.
ANONIMOWY 14 KWI 2021 14:09

Nie pieprz wieprza pieprzem Pietrze, bo bez
pieprzu wieprz jest lepszy.

ANONIMOWY 14 KWI 2021 14:13

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

ANONIMOWY 14 KWI 2021 14:10

Czy rak trzyma w szczypcach strzęp
szczawiu czy trzy części trzciny

Turlał goryl po Urlach kolorowe korale,rudy
góral kartoﬂe tarł na tarce wytrwale,gdy
spotkali się w Urlach,góral tarł, goryl
turlał,chociaż sensu nie było w tym wcale.

ANONIMOWY 14 KWI 2021 14:11

Im dichten Fichtendickicht nicken dicke
Fichten tüchtig.
ANONIMOWY 14 KWI 2021 14:10

Wyrewolwerowany rewolwerowiec
wyrewolwerował swój nie wyrewolwerowany
rewolwer.
ANONIMOWY 14 KWI 2021 17:12

Szczwanego czepka szczwany czepek
zaszczepił na szczypicę

ANONIMOWY 14 KWI 2021 14:15

Żółta żółć w ﬁliżance z cielęcej skóry
ANONIMOWY 14 KWI 2021 14:16

Gdy Pomorze nie pomoże, to może pomoże
morze. A gdy morze nie pomoże to może
pomoże las.
ANONIMOWY 14 KWI 2021 14:17

rudy góral kartoﬂe tarł na tarce wytrwale,
ANONIMOWY 14 KWI 2021 14:18

ANONIMOWY 14 KWI 2021 14:11

I wespół w zespół by żądz moc móc zmóc
ANONIMOWY 14 KWI 2021 14:11

Leży Jerzy na wieży i nie wierzy, że w tej
wieży jest sto jeży i pięćdziesiąt
jeżozwierzy.

Tracz tarł tarcicę tak takt w takt, jak takt w
takt tarcicę tartak tarł.
ANONIMOWY 15 KWI 2021 13:09

Wenn Fliegen iegen iegen Fliegen hinter Fliegen her

ANONIMOWY 15 KWI 2021 13:53

bo w naturze perzu leży, by się jak
najszerzej szerzył

ANONIMOWY 20 KWI 2021 09:52

It was very interesting and I learned some
things i haven't known before.

ANONIMOWY 15 KWI 2021 14:01

niech Jadzia trzyma Jadzię, bo tramwaj
jedzie i Jadzię przejedzie
ANONIMOWY 15 KWI 2021 14:03

Wyindywidualizowaliśmy się z
rozentuzjazmowanego tłumu
prestidigitatorów. Ps. My favourite
example:)
ANONIMOWY 15 KWI 2021 14:08

na cacy tacy cykuta z cycatą Tacyta; trzy
wszy w szwy się zaszywszy szły w szyku po
trzy wszy; trzy cytrzystki grają na cytrze;
spadł bąk na strąk, a strąk na pąk i pękł pąk,
pękł strąk, a bąk się zląkł,
Chrząszczyżewoszczyce powiat Łękołody, w
Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w
trzcinie, spod czeskich strzech szło
Czechów trzech
ANONIMOWY 15 KWI 2021 14:10

that'll be my last post :)
Warszawa w żwawej wrzawie, w Wawrze wrze o Warszawie.

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

ANONIMOWY 20 KWI 2021 11:36

zajęcia te na pewno dały mi dużo do
myślenia, był to czas głębokich reﬂeksji i
rozmyślań. Dziękuję wszystkim za ten
wspólnie spędzony czas i możliwość
podzielenia się przemyśleniami o tym, co
łączy nas wszystkich, czyli o historii. Mam
nadzieję, do zobaczenia na żywo
Diese Workshops haben mir sicherlich viel zum Nachdenken
gegeben. Das war die Zeit der Re exionen und Überlegungen.
Ich danke für diese gemeinsam verbrachte Zeit und die
Möglichkeit, die Überlegungen darüber, was uns alle verbindet,
also über Geschichte auszutauschen. Ich hoffe, wir sehen uns
live.

ANONIMOWY 26 KWI 2021 10:56

Ich fand es sehr interessant, weil diese
Begegnung mit den Menschen aus Polen
sehr nett war, auch wenn mein Englisch
nicht so gut ist... Über die Geschichte, über
Zeitzeugen, wir haben sehr viele
interessante Dinge erfahren. Was ich sehr
cool fand, war, dass es auch manchmal sehr
lustig war, obwohl man sich langsamer
verständigen konnte. Danke (bei der
Organisation) für diese schöne Begegnung.
Moim zdaniem było bardzo interesujące, bo spotkanie z
Polakami było bardzo miłe, chociaż mój angielski nie jest zbyt
dobry... Dowiedzieliśmy się dużo o historii i świadkach historii.
Czasami było bardzo fajnie, chociaż na początku ciężko było się
dogadać. Dziękuję (organizatorom) za to piękne spotkanie.

ANONIMOWY 16 KWI 2021 15:05
ANONIMOWY 16 KWI 2021 15:07

It was very interesting to learn to know people who speak
another language and talk to them in English. And I also learned
interesting and terrible things that happened in the past. Of
course I already knew some things but it was more detail than at
school. So I really liked this experience and I hope we will see
each other again in reallife:)

It was a great experience and I can't wait for
other meetings in the future :))
ANONIMOWY 16 KWI 2021 15:05

I think that I learned so much about Stutthof
and I realised how important is to talk about
this problem.
ANONIMOWY 16 KWI 2021 15:06

ANONIMOWY 16 KWI 2021 15:07

It was an intresting experience. I liked it really much and I look
forward to our visit in Oberschleißheim. Thank you very much:)

It was a very interesting project and I didn't expect that I learned
a lot and I had a fun in the same time. Moreover, it was a great
experience talking with people who speaks different language. I
have met wonderful people. Thank you for all <3

ANONIMOWY 20 KWI 2021 09:52

it was an interesing experience
ANONIMOWY 16 KWI 2021 15:05

I have learned much and it was really interesting.

ANONIMOWY 16 KWI 2021 15:07

I think it was very interesting and I hope we
will meet live. Thank yu very much
ANONIMOWY 26 KWI 2021 10:58

It was an exciting and interesting
experience to learn something about history
and what people in an other country think
about different topics. And it was good for
communication between many people from
the same or the other country, so you
learned how to ommunicate with them. It
was an interesting topic on which we
worked together and shared our thoughts
about many different things.
ANONIMOWY 16 KWI 2021 15:06

It was very interesting to get learn some people from other
country’s. I think it was fun to do the history stories.

I'm looking forward to the live meeting in
Gdańsk.
ANONIMOWY 20 KWI 2021 11:31

Ich habe es sehr genossen, mich mit euch
allen auszutauschen und eure vielen
bereichernden Beiträge zu hören und zu
lesen. Herzlichen Dank an Anna, Kuba und
Maja für die Leitung. Es war wie immer
super mit euch. Ich freue mich schon sehr
darauf, euch alle persönlich im Herbst
kennenzulernen und unseren Austausch zu
vertiefen. Alles Gute euch allen und bleibt
gesund! Jestem bardzo wdzięczny za
wymianę z wami wszystkimi i liczne
wzbogacające głosy, które mogłem
usłyszeć i przeczytać. Serdeczne
podziękowania dla Ani, Kuby i Mai za
prowadzenie. Jak zawsze było z wami
super. Bardzo cieszę się już na poznanie
was wszystkich jesienią osobiście i
pogłębienie tej wymiany. Wszystkiego
dobrego, dużo zdrowia!
In Oberschleißheim kann man übrigens super joggen, also
Laufklamotten nicht vergessen! W Oberschleißheim można
również super pobiegać, nie zapomnij zatem ciuchów do
biegania!

ANONIMOWY 20 KWI 2021 11:32

Yieppie ― ANONIMOWY

Chciałabym to powtórzyć :)
Ich möchte das wiederholen :)
ANONIMOWY 16 KWI 2021 15:08

I really enjoyed this meetings, they let me to rethink some things
ANONIMOWY 16 KWI 2021 15:05

It was a very intersting experience, I learned a lot during our
meetings too

and to made some friends! im also looking forward to meet
everyone in Gdańsk!!!

ANONIMOWY 16 KWI 2021 17:08
ANONIMOWY 16 KWI 2021 15:06

I think that I learnt a lot from this
experience. I hope that I will have a chance
to meet you in person

It was an amazing experience got to know
so many kind, inspire and cheerful people.
We needed this programme (especially in
this diﬃcult and uncommon time). Thanks
for this week! Hope so - see you. ~Ola

ANONIMOWY 16 KWI 2021 15:06

It was a bit overwhelming at ﬁrst with all
those unfamiliar people but it was quite nice
to talk with them about the topics we did.
Overall it was a great time :)

ANONIMOWY 16 KWI 2021 15:07

I have learned a lot of interesing things
about Stutthof.
ANONIMOWY 20 KWI 2021 10:00

ANONIMOWY 16 KWI 2021 15:06

Było to bardzo ciekawe doświadczenie,
poznałam mnóstwo wspaniałych osób z
Niemiec. Das war eine sehr interessante
Erfahrung, ich habe viele tolle Menschen
aus Deutschland kennengelernt.

Jugendbegegnungstätte am Tower
Oberschleißheim - Haus der
Öffentlichkeit, Oberschleißheim,
Kreisjugendring München-Land in
Kooperation mit dem Landratsamt
München
Liebe Gäste,aus aktuellem Anlass sind in unserem Haus
Veranstaltungen nur eingeschränkt möglich. Sie erreichen uns nach
wie vor telefonisch oder per E-Mail. Wir bitten um Ihr Verständnis! Es
liegt in unser aller Verantwortung, die Ausbreitung des Corona-Virus
zu verlangsamen, nicht zuletzt um schwächere Bevölkerungsgruppen
zu schützen. Alles Gute bis dahin und bleiben Sie gesund!

Organizatorzy - Organisatoren
ANNA ADAMCZYK 06 KWI 2021 14:28

JUGENDBEGEGNUNGSTÄTTE AM TOWER OBERSCHLEISSHEIM

Dom Pojednania i Spotkań (DMK) w
Gdańsku
ANNA ADAMCZYK 06 KWI 2021 14:28

Dom Pojednania i Spotkań św.
Maksymiliana
DMK

Koordination und Sprachmittlung koordynacja i pośrednictwo językowe
dr Anna Adamczyk
Jakub Garsta

ANNA ADAMCZYK 20 KWI 2021 11:41

Jugendbegegnungsstätte am Tower
Oberschleißheim
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