
                                             

 Fundacja „Krzyżowa“  

 

Akademia 

Ewangelicka w 

Berlinie 

Federalna Fundacja ds 

Badania Dyktatury SED 

Ośrodek Pamięć i  

Przyszłość 

Fundacja „Pamięć 

  Odpowiedzialność, 

         Przyszłość“ 

    _______________________________________________________________________________________ 

 

 

18. Seminarium Miejsc Pamięci Europy Wschodniej i Zachodniej w Krzyżowej 

25/26 Marca 2021 r. 

 

Wirtualne pamiętanie. 

Praca miejsc pamięci a media cyfrowe.  

 

Pamięć i edukacja historyczna online - co jest możliwe wirtualnie, a co nie? Muzea, miejsca 

pamięci i współczesne projekty z udziałem świadków czasu w Europie Wschodniej i Zachodniej od 

dawna prezentują się w sieci - ale pandemia zmusza wiele z nich do przeniesienia swojej 

zróżnicowanej oferty całkowicie do Internetu: wystawy, wydarzenia, dokumenty i publikacje, 

warsztaty i formy dyskusji. Co to oznacza dla pracy nad pamięcią historyczno-polityczną? Jak 

zmieniają się metody i wymiana wiedzą, gdy nie jest możliwe prawdziwe spotkanie? Jakie 

możliwości oferuje komunikacja online, jakie grupy docelowe otwierają się na nowo - i kto nie 

może, lub nie chce, uczestniczyć w wirtualnych formatach?  

 

Zapraszamy do dzielenia się swoimi doświadczeniami i wymiany pomysłów - oczywiście cyfrowo! 

 

Seminarium Miejsc Pamięci Europy Wschodniej i Zachodniej odbędzie się w 2021 r. w formie 

wideokonferencji. Przejdziemy wirtualnie przez autentyczny teren Krzyżowej, przedstawimy online 

pracę z zakresu edukacji historycznej w sieci i podyskutujemy ze sobą. Jak zwykle wszyscy 

uczestnicy mogą zaprezentować swoją działalność realizowaną w miejscach pamięci i w ramach 

projektów prezentujących nowe oceny wydarzeń historycznych w XX wieku. Celem tego 

wyjątkowo cyfrowego spotkania miejsc pamięci jest nawiązanie transgranicznych kontaktów i 

wzajemna rozmowa. 

 

Seminarium Pamięci Europy Wschodniej i Zachodniej skierowane jest do pracowników muzeów 

historycznych, miejsc pamięci i organizatorów projektów z udziałem świadków czasu.  Jak zawsze, 

wydarzenie będzie tłumaczone symultanicznie na język polski, rosyjski, angielski i niemiecki. 

 

 

 

 

 

 

 

Zgłoszenia  

do dnia 22 marca 2020 r. drogą 

elektroniczną na adres e-mail: 

dominik.kretschmann@krzyzowa.org.pl   

Po rejestracji otrzymasz dane dostępowe 

do udziału w Zoomie. Nie jest wymagana 

instalacja programu. 

mailto:dominik.kretschmann@krzyzowa.org.pl


                                             

Program         

 

 

Czwartek, 25 Marca 2021 

10:00 – 11:00 Powitanie i wprowadzenie przez organizatorów 

Dominik Kretschmann: Wirtualne zwiedzanie Krzyżowej 

Interaktywne przedstawianie się uczestników 

11:00 – 11:15  Przerwa kawowa 

11:15 – 12:00   Panel 1: Wprowadzenie 

Maciej Zabierowski (Auschwitz Jewish Center, Oświęcim, Polska) 

 

 

15:00 – 15:15  Interaktywne przedstawianie się uczestników (prezentacje turbo) 

15:15 – 16:00  Panel 2: Praca miejsc pamięci online: Wystawy 

Christian Huberts (Fundacja Kultury Gier Cyfrowych, Berlin, Niemcy): 

Upamiętnianie za pomocą gier. Gry cyfrowe jako szansa dla kultury pamięci 

Marko Poolamets (Eesti Mälu Instituut, Tallinn, Estonia): Projekt internetowy 

„Communist Crimes” 

Dyskusja 

16:00 – 16:15  Przerwa kawowa 

16:15 – 16:30 Interaktywne przedstawianie się uczestników (prezentacje turbo) 

16:30 – 17:15 Panel 3: Praca miejsc pamięci online: projekty ze świadkami czasu 

Karen Jungblut (USC Shoah Foundation, Los Angeles, USA): świadkowie czasu 

cyfrowo 

Anna Maria Mydlarska (Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk, Polska): 

„Siła pamięci” – świadkowie czasu Solidarności w „Notacjach filmowych” 

Dyskusja 

 

  
Wycieczka do pubu 

Kto chce, może spotkać się w wirtualnym 

"pubie" w godzinach 19:00 - 20:00, aby w 

miłej atmosferze nawiązać kontakt z 

innymi uczestnikami. 

Test techniczny (opcjonalny): 

Środa, 24 marca, 19:00 - 20:00 

Czwartek, 25 marca, od godz. 9:00 



                                             

 

Piątek, 26 Marca 2021 

10:00 – 10:15 Interaktywne przedstawianie się uczestników (prezentacje turbo) 

10:15 – 11:00 Panel 4: Pamiętanie i upamiętnianie 

Katharina Menschick (Arolsen Archives, Bad Arolsen, Niemcy): „Every name 

counts“ 

Oldřich Tůma (Instytut Historii Współczesnej/Czeska Akademia Nauk, Praga, 

Republika Czeska): Miejsca pamięci o reżimie komunistycznym 

Dyskusja 

 

11:00 – 11:15 przerwa kawowa 

 

11:15 – 12:00  Panel 5: Edukacja i pośredniczenie 

Ruth Preusse (Dom Konferencji w Wannsee, Berlin, Niemcy): "Pamiętać o 

niesprawiedliwości" 

Irakli Khvadagiani (SOVLAB, Tbilisi, Gruzja): Projekty edukacyjne w formie 

cyfrowej 

12:00 – 12:15  pożegnanie 


