
 

HISTORIA ZACZYNA SIĘ W RODZINIE – DIALOG POKOLEŃ 

Program seminariów online dla studentów i osób zainteresowanych 
historią z Polski, Niemiec i Ukrainy 

01.10. - 11.12.2020 

10 seminariów online (do 3,5h) 

Seminarium przygotowawcze 28.-29.09.2020 w Międzynarodowym 

Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu  

 

ORGANIZATOR: Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu 
www.mdsm.pl 

 
 
 

 

PARTNERZY: Międzynarodowa Organizacja Pozarządowa Foundation for Freedom/Ukraina 
        Fundacja Dolnosaksońskich Miejsc Pamięci/Miejsce Pamięci Bergen-Belsen/Niemcy  

 
Seminarium finansowane ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM)  
w ramach programu grantowego „Zachować Pamięć” oraz MSZ Republiki Federalnej Niemiec. 
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JĘZYK PROJEKTU: polski, niemiecki, ukraiński, angielski  
(z tłumaczeniem symultanicznym wybranych sesji online)  
WIEK UCZESTNIKÓW: 18-26 lat 
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW: do 17.08.2020 
 
ELŻBIETA PASTERNAK 
E-MAIL: pasternak@mdsm.pl 
TEL.: 0048 33 843 21 07  
FUNDACJA NA RZECZ MDSM 
UL. LEGIONÓW 11, 32-600 OŚWIĘCIM 



HISTORIA ZACZYNA SIĘ W RODZINIE – DIALOG POKOLEŃ 

 
Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, Fundacja 
Dolnosaksońskich Miejsc Pamięci/Miejsce Pamięci Bergen-Belsen/Niemcy i 
Międzynarodowa Organizacja Pozarządowa Foundation for Freedom 
/Ukraina zapraszają studentów i osoby zainteresowane historią z Polski, 
Niemiec i Ukrainy do udziału w programie seminariów online pt. HISTORIA 
ZACZYNA SIĘ W RODZINIE – DIALOG POKOLEŃ. 
 
Program obejmuje 10 seminariów online (do 3,5h) zaplanowanych na 
październik/grudzień 2020 oraz seminarium przygotowawcze w dniach 
28.-29.09.2020 w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w 
Oświęcimiu.  
 
Podczas pracy seminaryjnej towarzyszyć nam będzie pytanie: jaką rolę 
odgrywają historie rodzinne w budowaniu narodowej i transnarodowej 
kultury pamięci? W centrum naszej uwagi znajdzie się okres drugiej wojny 
światowej, Holokaustu, narodowego socjalizmu i stalinizmu oraz wczesne 
lata powojenne. Postaramy się przybliżyć w przestrzeni wirtualnej Miejsce 
Pamięci Bergen-Belsen, miejsca historyczne we Lwowie i Miejsce Pamięci 
Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Praca z różnorodnymi źródłami, 
rozmowy ze świadkami historii, zajęcia praktyczne z zakresu 
przygotowania, prowadzenia i opracowania wywiadów ze świadkami 
historii oraz członkami własnych rodzin umożliwią grupie seminaryjnej 
spojrzenie na wydarzenia historyczne z perspektywy transnarodowej oraz 
otwarcie „dialogu” na temat podobieństw, różnic oraz konfliktów w tym 
obszarze.  
 
Wspólnie tworzona strona internetowa projektu www.dialogue-of-
generations.org umożliwi dzielenie się na bieżąco własnymi refleksjami, 
odczuciami, obserwacjami oraz prezentację materiału ukazującego własne 
historie rodzinne w oparciu o wybrane fotografie, nagrania audio i wideo 
oraz wywiady przeprowadzone z bliskimi.  
 
 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby między 18 a 26 rokiem życia z 
Polski (10 osób), Niemiec (10 osób) i Ukrainy (10 osób), które: 

 interesują się historią drugiej wojny światowej oraz pamięcią o tych 
wydarzeniach; 

 chciałyby przeprowadzić badania na temat losów własnych rodzin 
przed, podczas i po drugiej wojnie światowej oraz przekazywania 
pamięci o tych wydarzeniach w rodzinie i gotowe są podzielić się 
zebranymi doświadczeniami na forum międzynarodowej grupy; 

 chciałyby wziąć udział we wspólnym polsko - niemiecko - 
ukraińskim projekcie online, którego efekty zostaną 
udokumentowane i udostępnione szerszej publiczności; 

 wymagany jest udział w seminarium przygotowawczym w dniach 
28.-29.09.2020 w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w 
Oświęcimiu oraz we wszystkich seminariach online zaplanowanych 
na październik/grudzień 2020; 

 wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego (część 
programu odbywa się w językach narodowych lub z tłumaczeniem 
symultanicznym, część w języku angielskim). 
 

 

 

http://www.dialogue-of-generations.org/en_US/
http://www.dialogue-of-generations.org/en_US/

