
TERMIN:

10 LUTEGO 2023 ROKU

(PIĄTEK)

 

W GODZINACH:

09:00-15:30

___________

 

SPOTKANIE ON-LINE:

MICROSOFT TEAMS

LINK ZOSTANIE PRZESŁANY

POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ

W TERMINIE WSKAZANYM 

W FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM

Zapraszamy nauczycieli, edukatorów, pasjonatów

historii zainteresowanych dziejami społeczności

żydowskiej, szczególnie w trakcie II wojny światowej,

do udziału w seminarium w 80-tą rocznicę wybuchu

powstania w getcie warszawskim.

Spotkanie organizowane jest przez Muzeum Polaków

Ratujących Żydów podczas II wojny światowej 

im. Rodziny Ulmów w Markowej we współpracy 

z Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie.

 

Wśród prelegentów: Małgorzata Wołoszyn z Muzeum 

w Przeworsku, dr Martyna Grądzka-Rejak z Biura Badań

Historycznych IPN w Warszawie oraz z Muzeum Getta

Warszawskiego, Artur Franczak z Sądeckiej Biblioteki

Publicznej oraz ze Stowarzyszenia Sądecki Sztetl, 

dr Aleksandra Namysło z Oddziału IPN w Katowicach,

Ryszard Kotarba oraz dr Roman Gieroń z Oddziału IPN

w Krakowie, a także dr Marcin Chorązki z Oddziału IPN 

w Krakowie i historyk Muzeum Polaków Ratujących

Żydów.

Na uczestników czekają materiały, które pozwolą utrwalić

i zgłębić poruszoną tematykę.

W trakcie seminarium 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. Thomasem Van

de Putte: thomas.vandeputte@uclouvain.be. 

Więcej informacji w ofercie.

JESZCZE JEDEN DZIEŃ, JESZCZE JEDNA NOC … 
CODZIENNOŚĆ W WYBRANYCH GETTACH NA PRZYKŁADZIE

WARSZAWY, KRAKOWA, NOWEGO SĄCZA I ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO
– W 80. ROCZNICĘ POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM
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TERMIN:

10 LUTEGO 2023 ROKU

(PIĄTEK)

 

W GODZINACH:

09:00-15:30

___________

 

SPOTKANIE ON-LINE:

MICROSOFT TEAMS

LINK ZOSTANIE PRZESŁANY

POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ

W TERMINIE WSKAZANYM 

W FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM

__________

 

ZAPISY:

DO 03 LUTEGO 2023 ROKU

POPRZEZ

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

__________

 

KOSZT UDZIAŁU:

30 ZŁ BRUTTO

PŁATNE PRZELEWEM PO OTRZYMANIU

INFORMACJI O ZAKWALIFIKOWANIU SIĘ

__________

 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

Zapraszamy nauczycieli, edukatorów, pasjonatów

historii zainteresowanych dziejami społeczności

żydowskiej, szczególnie w trakcie II wojny światowej,

do udziału w seminarium w 80-tą rocznicę wybuchu

powstania w getcie warszawskim.

Spotkanie organizowane jest przez Muzeum Polaków

Ratujących Żydów podczas II wojny światowej 

im. Rodziny Ulmów w Markowej we współpracy 

z Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie.

 

Wśród prelegentów: Małgorzata Wołoszyn z Muzeum 

w Przeworsku, dr Martyna Grądzka-Rejak z Biura Badań

Historycznych IPN w Warszawie oraz z Muzeum Getta

Warszawskiego, Artur Franczak z Sądeckiej Biblioteki

Publicznej oraz ze Stowarzyszenia Sądecki Sztetl, 

dr Aleksandra Namysło z Oddziału IPN w Katowicach,

Ryszard Kotarba oraz dr Roman Gieroń z Oddziału IPN 

w Krakowie, a także dr Marcin Chorązki z Oddziału IPN 

w Krakowie i historyk Muzeum Polaków Ratujących

Żydów.

Na uczestników czekają materiały, które pozwolą utrwalić

i zgłębić poruszoną tematykę.

W trakcie seminarium 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. Thomasem Van

de Putte: thomas.vandeputte@uclouvain.be. 

Więcej informacji w ofercie.

JESZCZE JEDEN DZIEŃ, JESZCZE JEDNA NOC … 
CODZIENNOŚĆ W WYBRANYCH GETTACH NA PRZYKŁADZIE

WARSZAWY, KRAKOWA, NOWEGO SĄCZA I ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO
– W 80. ROCZNICĘ POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM
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Seminarium odbywa się w ramach Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach
Holokaustu na Podkarpaciu oraz Sympozjum Praw Człowieka Muzeum Ulmów.

Celem niniejszego projektu edukacyjnego skierowanego do nauczycieli z całej Polski
jest zwrócenie uwagi na społeczną historię getta warszawskiego, ukazanie warunków 
w jakich przyszło mu funkcjonować w przededniu wybuchu powstania, którego 80.
rocznicę obchodzimy. Wydaje się, że życie codzienne w getcie w latach 1940-1943,
pokazane oczami dziecka, może być interesującą propozycją dla opracowania
zagadnienia izolacji ludności żydowskiej i jej Zagłady. Aby lepiej ukazać dramat
mieszkańców getta warszawskiego, pragniemy skierować uwagę uczestników również
na inne getta zlokalizowane w Dystrykcie Krakowskim i w Rejencji Katowickiej III Rzeszy
Niemieckiej. Zależy nam bowiem na pokazaniu odmienności i specyfiki każdej z tych
dzielnic: od Warszawy przez Kraków, Nowy Sącz i Rzeszów do gett w Zagłębiu
Dąbrowskim. 
Celem warsztatów jest przygotowanie materiałów oraz zdobycie wiedzy, pozwalających
nauczycielom i edukatorom zainteresować uczniów losem ich rówieśników w tych
najciemniejszych latach II wojny światowej i okupacji Polski przez III Rzeszę Niemiecką.
Elementem kluczowym będzie zwrócenie uwagi na emocje towarzyszące dzieciom 
i młodzieży w momencie izolacji, zamknięcia i ostatecznie Zagłady. Wskazanie na zmiany
jakie zachodziły w ich życiu, w ich „przerwanym” dzieciństwie. Tym bardziej, że przez
współczesne nam okoliczności historyczne (pandemia Covid-19 i agresja Rosji na
Ukrainę) możemy sobie wyobrazić, choćby przez odległą analogię, piętno izolacji i
poczucie bliskości wojny. Dlatego chcielibyśmy zaprosić do uczestnictwa osoby, które
zechcą wzbogacić swój warsztat dydaktyczny i edukatorski o wiedzę o tragedii dzieci 
i dorosłych zamkniętych w warszawskim getcie.   

Bu
nd

es
ar

ch
iv

, B
ild

 1
01

I-1
34

-0
77

1A
-3

9 
/ Z

er
m

in
 / 

CC
-B

Y-
SA

 3
.0



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 SEMINARIUM „JESZCZE JEDEN DZIEŃ, JESZCZE JEDNA NOC … CODZIENNOŚĆ W WYBRANYCH
GETTACH NA PRZYKŁADZIE WARSZAWY, KRAKOWA, NOWEGO SĄCZA I W ZAGŁĘBIU DĄBROWSKIM – W 80. ROCZNICĘ
POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM” 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 seminarium „Jeszcze jeden dzień, jeszcze jedna noc … codzienność w wybranych gettach na przykładzie Warszawy, Krakowa,
Nowego Sącza i w Zagłębiu Dąbrowskim – w 80. rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim” 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 w Trento. Prowadzi badania na temat edukacji historycznej i pamięci zbiorowej. Doktorat
uzyskał na uniwersytecie King’s College London w Wielkiej Brytanii.

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: thomas.vandeputte@uclouvain.be

Projekt jest finansowany z grantu włoskiego Ministerstwa Edukacji.



PRELEGENCI

Dr Marcin Chorązki – historyk i edukator, w 2008 r. obronił na Uniwersytecie Jagiellońskim doktorat, który ukazał się pod
tytułem "Ziemianie wobec wojny. Postawy ziemian wobec rzeczywistości wojennej", (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 w
Oddziałowym Biurze Badań Historycznych IPN w Krakowie. Specjalizuje się również w historii regionalnej – jest współautorem
monografii poświęconych majątkowi ziemskiemu w Plechowie, gminie Michałowice i miastu Kęty w pierwszej połowie XX
wieku. Jest również członkiem Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej.

Artur Franczak – historyk, absolwent UJ, odbył studia podyplomowe „Zarządzanie Oświatą” Wyższej Szkole Biznesu i
Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim i „Totalitaryzm, Nazizm, Holocaust” na Uniwersytecie Pedagogicznym w
Krakowie. W latach 2011-2019 dyrektor Pedagogicznej Biblioteki  Wojewódzkiej w Nowym Sączu. Autor i współautor licznych
artykułów z dziejów Zagłady sądeckich Żydów, współtwórca licznych konferencji edukacyjnych, naukowych. Realizator
publikacji naukowej skierowanej do nauczycieli historii – „Ciemności kryją ziemię” wydanej w 2019 r., Prezes Stowarzyszenia
Profesjonalnego Samorządu, Wiceprezes Stowarzyszenia Sądecki „Sztetl”.

Dr Roman Gieroń – historyk, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Krakowie. Absolwent Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana
Pawła II w Krakowie. Specjalizuje się w historii II wojny światowej, Zagłady Żydów, historii relacji polsko-żydowskich oraz
powojennych postępowań karnych wszczętych na podstawie tzw. dekretu sierpniowego. Autor książki "Półmrok. Procesy
karne w sprawie przestępstw okupacyjnych popełnionych przez chłopów wobec Żydów w województwie krakowskim" (2020).

Dr Martyna Grądzka–Rejak – historyczka, judaistka, edukatorka, pracuje w Biurze Badań Historycznych IPN; Kierowniczka
Działu Naukowo-Badawczego Muzeum Getta Warszawskiego. Specjalizuje się w historii II wojny światowej, Zagłady Żydów,
historii mniejszości narodowych i etnicznych, historii relacji polsko-żydowskich, kobiet oraz historii społecznej. Autorka wielu
artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz książek: "Przerwane dzieciństwo. Losy dzieci Żydowskiego Domu Sierot przy
ul. Dietla 64 w Krakowie podczas okupacji niemieckiej"/"A broken childhood. The Fate of the Children from the Jewish
Orphanage at 64 Dietla Street in Cracow during the German Occupation" (2012); "Kobieta żydowska w okupowanym
Krakowie" (1939-1945), nominowanej do nagrody Książka Historyczna Roku (2017); "Holokaust, pamięć, powielacz. Zagłada
Żydów i okupacyjne stosunki polsko-żydowskie w publikacjach drugiego obiegu w PRL" (2020) (razem z dr. Janem Olaszkiem).
Współredagowała m.in.: "Elity i przedstawiciele społeczności żydowskiej podczas II wojny światowej" (1939-1945) (z dr
Aleksandrą Namysło; 2017); "Ciemności kryją ziemię. Wybrane aspekty badań i nauczania o Holokauście" (z dr. Piotrem
Trojańskim; 2019). Stypendystka Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Laureatka nagrody Prezesa Rady Ministrów za najlepszą
rozprawę doktorską (2016), finalistka Nagrody Naukowej „Polityki”.

Ryszard Kotarba – wieloletni pracownik Archiwum Oddziału IPN w Krakowie. Zainteresowania historyczne: okupacja i
zbrodnie hitlerowskie na terenie Ziemi Krakowskiej, zagłada ludności żydowskiej, ściganie i karanie zbrodniarzy wojennych.
Autor m.in. "Niemiecki obóz w Płaszowie 1942-1945", Kraków 2009, licznych artykułów. W druku obszerna publikacji dot. getta
i obozu płaszowskiego w Krakowie.

Dr Aleksandra  Namysło – pracownik Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach oraz Muzeum
Historii Polski, stypendystka International Institute for Holocaust Research Yad Vashem, autorka licznych publikacji naukowych
i popularnonaukowych poświęconych historii Żydów na Górnym Śląsku, ze szczególnym uwzględnieniem okresu Zagłady,
ostatnio opublikowała „>>Po tej stronie był również człowiek<<. Mieszkańcy przedwojennego województwa śląskiego z
pomocą Żydom w okresie II wojny światowej”, (Katowice - Warszawa 2021).

Małgorzata Wołoszyn – absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie na kierunku historia i Podyplomowych
Studiów Muzeologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim, kustosz w Dziale Historyczno-Etnograficznym Muzeum w
Przeworsku Zespole Pałacowo-Parkowym. Zainteresowania badawcze autorki koncentrują się wokół życia codziennego
mieszkańców Przeworska od XVIII w. do XX w. i historii Przeworska. Autorka licznych wystaw czasowych o tematyce
regionalnej oraz artykułów i publikacji: „Dawny Przeworsk na pocztówce i fotografii do 1944 r” (Rzeszów 2011); „Historia
Ordynacji Przeworskiej Książąt Lubomirskich” (Rzeszów 2017); „Dokumenty historyczne dla miasta Przeworska” (Przeworsk
2018); „Przeworsk w obiektywie Tadeusza Michno” (Rzeszów 2020).



9:15 | Małgorzata Wołoszyn (Muzeum w Przeworsku) Przeworski wrzesień 1939 r. oczami Basi Rosenberg

10:00 | Dr Martyna Grądzka–Rejak (BBH IPN w Warszawie/Muzeum Getta Warszawskiego) "Dzieciństwo za murem". Losy
dzieci żydowskich w gettach krakowskim i warszawskim

10:45 | Dr Marcin Chorązki (Oddział IPN w Krakowie) Getto w Rzeszowie – Żydzi, Polacy, Ukraińcy i Niemcy w (nie)codziennej
rzeczywistości

12:00 | Artur Franczak (Sądecka Biblioteka Publiczna/Stowarzyszenie Sądecki Sztetl) Jeszcze jeden dzień, jeszcze jedna noc
… Obraz życia rodzinnego w nowosądeckim getcie na podstawie dostępnych źródeł 

12:45 | Dr Aleksandra Namysło (Oddział IPN w Katowicach) Sytuacja rodziny żydowskiej w Zagłębiu Dąbrowskim w okresie II
wojny światowej

13:30 | Ryszard Kotarba (Oddział IPN w Krakowie) ZAL/KL Plaszow - osobliwa kontynuacja getta krakowskiego

14:15 | Dr Roman Gieroń (Oddział IPN w Krakowie) Położenie żydowskich uciekinierów z getta krakowskiego po tzw. aryjskiej
stronie w latach 1942–1945

Program

09:00 | Sprawy organizacyjne

09:15 | Prelekcje

11:30-12:00 | Przerwa

12:00 | Prelekcje c.d.

15:00 | Podsumowanie

15:30 | Zakończenie seminarium

KOORDYNATOR:
Roman Graczyk

roman.graczyk@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

ORGANIZATOR: WE WSPÓŁPRACY Z:


