
Zachęcamy do udziału w warsztatach organizowanych

przez Muzeum Polaków Ratujących Żydów.

Podczas warsztatów uczestnicy poznają różnorodne

uwarunkowania funkcjonowania mniejszości żydowskiej 

w Polsce do wybuchu II wojny światowej, omówione

zostaną realia niemieckiej okupacji i zbrodnia Holokaustu,

a także problematyka polskiej pomocy niesionej

prześladowanym Żydom.

Prowadzący -  Oddział IPN w Krakowie:

-Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej:

Michał Masłowski

dr Marcin Chorązki

Katarzyna Osowska

-Oddziałowe Biuro Badań Historycznych:

dr Roman Gieroń

W trakcie tegorocznej edycji warsztatów dr Thomas Van

de Putte i dr Aleksandra Kubica przeprowadzą

obserwacje naukowe  w ramach projektu badawczego nt.

edukacji o II wojnie światowej i Holokauście. Dodatkowo,

badacze zapraszają uczestników do dobrowolnego

udziału w wywiadach grupowych, które będą

przeprowadzone niezależnie od warsztatów.

Chętnych zapraszamy do kontaktu z dr Aleksandrą Kubicą:

aleksandra.kubica@gmail.com. 

Więcej informacji w ofercie 

 

„Polacy ratujący Żydów
w latach II wojny światowej”

warsztaty dla pedagogów

TERMIN:

26 LISTOPADA 2021 ROKU

(PIĄTEK)

 

W GODZINACH:

10:00-16:00

___________

 

SPOTKANIE ON-LINE:

MICROSOFT TEAMS

LINK ZOSTANIE PRZESŁANY

POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ

W TERMINIE WSKAZANYM 

W FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM

__________

 

ZAPISY:

DO 18 LISTOPADA 2021 ROKU

POPRZEZ

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

POD ADRESEM

katarzyna.nowicka@muzeumulmow.pl

__________

 

KOSZT UDZIAŁU:

30 ZŁ BRUTTO

PŁATNE PRZELEWEM PO OTRZYMANIU

INFORMACJI O ZAKWALIFIKOWANIU SIĘ

__________

 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ



zogniskowane wywiady grupowe z małymi grupami uczestników przed i po wydarzeniu (nie w dniu wydarzenia),
obserwacje etnograficzne podczas wydarzeń.

udział w wywiadzie:

udział w obserwacji etnograficznej podczas wydarzenia:

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE TEGOROCZNA EDYCJA WARSZTATÓW 
„POLACY RATUJĄCY ŻYDÓW W LATACH II WOJNY ŚWIATOWEJ” OBJĘTA ZOSTAJE PROJEKTEM BADAWCZYM

„MORALNE WYMIARY EDUKACJI HISTORYCZNEJ: PERSPEKTYWA PORÓWNAWCZA”
 

INFORMACJE O PROJEKCIE BADAWCZYM
„MORALNE WYMIARY EDUKACJI HISTORYCZNEJ: PERSPEKTYWA PORÓWNAWCZA”

Cel badania:
Zbadanie wpływu projektów edukacji o Holokauście na sposób, w jaki ludzie przypisują znaczenie przeszłości oraz na to w jaki sposób
mówią o wyznawanych normach i wartościach.

Na czym polega badanie:
W ramach badania przeanalizowane będą inicjatywy dwóch organizacji - Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny
światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej oraz Auschwitz Stichting z Belgii, poprzez:

Komunikacja w języku polskim.

Na czym będzie polegało Państwa uczestnictwo w badaniu?

Udział w wywiadzie jest całkowicie dobrowolny. Chęć uczestnictwa należy zgłosić niezależnie na adres: aleksandra.kubica@gmail.com

Zogniskowany wywiad grupowy, w którym wezmą udział 4 osoby, będzie oparty na częściowo ustrukturyzowanym schemacie i potrwa
około 1 godziny. Zostaną poruszone takie kwestie jak: dlaczego zdecydowali się Państwo wziąć udział w tym projekcie edukacyjnym,
w jaki sposób jest on przydatny w Państwa życiu osobistym i zawodowym oraz dlaczego uważają Państwo, że nauczanie i uczenie się 
o Holokauście jest ważne, itp.
Wywiad zostanie nagrany cyfrowo, a następnie transkrybowany. Transkrypcja będzie bezpiecznie przechowywana cyfrowo zgodnie 
z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych (RODO). W prezentacji wyników badań, takich jak publikacje naukowe lub
prezentacje podczas konferencji, wywiady będą użyte w transkrybowanej formie. Zostaną one zanonimizowane, aby nie można było
Państwa zidentyfikować na podstawie tego, co Państwo powiedzieli.
Mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać się, czy przerwać wywiad. Nie muszą Państwo odpowiadać na pytania, na które nie
chcą. Państwa imię i nazwisko zostaną usunięte z transkrypcji, a transkrypcja będzie anonimowa. Nie będzie możliwe
zidentyfikowanie żadnej osoby z raportów z tego badania.

Udział w warsztatach „Polacy ratujący Żydów w latach II wojny światowej” jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na objęcie
obserwacją etnograficzną w ramach projektu.

Obserwacje etnograficzne polegać będą na obserwacji interakcji oraz wypowiedzi uczestników. Badacze podczas warsztatów będą
robili notatki. W ramach obserwacji nie będą prowadzone nagrania.

Kim są badacze?

dr Thomasa Van de Putte
Badacz, Wydział Socjologii i Badań Społecznych Uniwersytetu Trydenckiego, Włochy
Dr Van de Putte pracuje na Uniwersytecie Trydenckim, gdzie prowadzi badania na temat edukacji historycznej i pamięci zbiorowej.
Doktorat uzyskał na uniwersytecie King’s College London w Wielkiej Brytanii. Jego najnowsza publikacja ukaże się wkrótce 
w wydawnictwie Routledge Contemporary Auschwitz/Oświęcim. Synchronic interactional approach to collective memory.

dr Aleksandra Kubica
Niezależna badaczka
Dr Kubica jest badaczką i edukatorką zajmującą się pamięcią zbiorową, muzeologią i historią Żydów w Polsce. Doktorat uzyskała 
na uniwersytecie King’s College London w Wielkiej Brytanii. Współpracuje z muzeami i organizacjami badawczymi w Polsce 
i zagranicą. Od kilku miesięcy pracuje w the Bridge Group, organizacji badawczej zajmującej się m.in. zwiększaniem dostępu 
do edukacji wyższej i rynku pracy w Wielkiej Brytanii.

 
Ma Pan/Pani pytania nt. projektu? Chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji?

Prosimy o kontakt: aleksandra.kubica@gmail.com

Projekt jest finansowany z grantu włoskiego Ministerstwa Edukacji.



PROWADZĄCY WARSZTATY
„POLACY RATUJĄCY ŻYDÓW W LATACH II WOJNY ŚWIATOWEJ”

 
 

Michał Masłowski
Naczelnik Biura Edukacji Narodowej w Instytucie Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie

Absolwent WSP w Częstochowie, Wydziału Filozoficzno-Historycznego, kierunek Historia, studia
podyplomowe z zakresu Wiedzy o Społeczeństwa, Przedsiębiorczości oraz Edukacji dla Bezpieczeństwa.
Nauczyciel w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach ponadpodstawowych od 17 lat.
Organizator edukacyjnych gier miejskich, rajdów historycznych oraz historycznych gier mobilnych. 
Od 2017 roku Naczelnik Biura Edukacji Narodowej w Instytucie Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie.
Wraz z uczniami prowadzi akcję nagrywania świadków historii na terenie małopolski. Realizuje 
od początku pracy z młodzieżą projekty związane z Holokaustem, ludobójstwem dokonanym przez
OUN/UPA na Polakach w Małopolsce Wschodniej, Wołyniu i Podolu. Opiekun uczniów w Olimpiadach 
i konkursach.

Dr Marcin Chorązki
Główny Specjalista w Biurze Edukacji Narodowej w Instytucie Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie

Absolwent UJ. W 2008 r. obronił na tej samej uczelni doktorat, który ukazał się pod tytułem Ziemianie
wobec wojny. Postawy właścicieli ziemskich województwa krakowskiego w latach 1939-1945, (Kraków
2010). Kolejną jego publikacją jest edycja wspomnień i relacji świadków Relacje wojenne ziemian.
Perspektywa dwóch pokoleń, (Kraków 2013). Naukowo zajmuje się tematyką związaną ze zmianami
społecznymi na ziemiach polskich w okresie okupacji, a także postawami i losami ziemiaństwa w XX
wieku. Od 2000 r. jest pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej w Oddział w Krakowie, aktualnie 
na stanowisku głównego specjalisty w Oddziałowym Biurze Edukacji Narodowej. Wykładał również 
na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, prowadząc seminarium z teorii historii mówionej
oraz wykłady i ćwiczenia z archiwistyki. Jest również członkiem Polskiego Towarzystwa Historii
Mówionej.

Katarzyna Osowska
Specjalista w Biurze Edukacji Narodowej w Instytucie Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie

Historyk, tłumacz, dokumentalista. Ukończyła Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – kierunek
historia wojskowa. Jest pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie. Katarzyna Osowska jest
badaczem ludobójstw i zbrodni wojennych popełnionych w czasie II wojny światowej. W swojej pracy
posługuje się kamerą. Na co dzień zajmuje się dokumentowaniem ludobójstwa na Wołyniu 
i w Małopolsce Wschodniej dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach. Nagrywa wywiady
ze świadkami historii. Jest autorem filmu dokumentalnego „Zmarłych pogrzebać” oraz historycznych
spotów okolicznościowych. Katarzyna Osowska jest nauczycielem i od kilkunastu lat pracuje z młodzieżą
w Polsce i za granicą prowadząc warsztaty dotyczące losów Polaków w czasie II wojny światowej. 

dr Roman Gieroń
Starszy inspektor w Oddziałowym Biurze Badań Historycznych w Instytucie Pamięci Narodowej
Oddział w Krakowie

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Historii 
i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Dr Roman Gieroń
pracuje w Oddziałowym Biurze Badań Historycznych IPN w Krakowie gdzie prowadzi badania na temat
relacji polsko-żydowskich w okresie okupacji niemieckiej. Autor książki: Półmrok. Procesy karne 
w sprawie przestępstw okupacyjnych popełnionych przez chłopów wobec Żydów w województwie
krakowskim (2020).



KOORDYNATOR:

Katarzyna Nowicka

katarzyna.nowicka@muzeumulmow.pl 

 

Dane organizatora:

Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej

37-120 Markowa 1487

+48 17 224 10 15 | sekretariat@muzeumulmow.pl

 

muzeumulmow.pl | facebook.com/ulmamuseum | twitter.com/MuzeumMarkowa | instagram.com/muzeummarkowa

 

Część 1. – II Rzeczpospolita – mozaika narodowa, kulturowa     

 i religijna

10.00 Wykład wprowadzający dr. Marcina Chorązkiego:

„Żydzi w Polsce w latach 1918-1939”

10.30 Pod kierunkiem Michała Masłowskiego: praca nad

materiałami źródłowymi

11.30 – 11.45 Przerwa kawowa

Część 2.  – Okupacja niemiecka – Zagłada

11.45 Wykład wprowadzający dr. Romana Gieronia:

„Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie”

 

12.15 Pod kierunkiem Katarzyny Osowskiej: praca nad materiałami źródłowymi

13.30-14.00 Przerwa obiadowa

Część 3. – Polacy wobec Zagłady

14.00 Wykład wprowadzający dr. Romana Gieronia:

„Czynniki kształtujące relacje polsko-żydowskie w okresie niemieckiej okupacji”

 

14.30 Pod kierunkiem Katarzyny Osowskiej: praca nad materiałami źródłowymi

16.00 Zakończenie warsztatów

Program warsztatów

ORGANIZATOR: WSPÓŁORGANIZATOR: PATRONAT HONOROWY:


