Was verbirgt meine Heimat
Aufgrund der jetzigen Situation mit dem Coronavirus, sind auch die Organisationen der deutschen
Minderheit in Polen gezwungen, ihre Bildungs- und Kulturtätigkeit eizustellen. Es ist erforderlich, sich den
neuen Umstanden anzupassen, da nicht bekannt ist, wann sich diese Situation ändern wird.
Um diese Zeit bestmöglich zu nutzen, ermutigt der Verband der deutschen sozial-kulturellen
Gesellschaften in Polen alle, sich den Jubiläumsfeierlichkeiten, den 75 Jahrestag des Kriegsendes und der
Nachkriegstragödie der Deutschen in Polen anzuschließen und an dem Bildungsprojekt „Was verbirgt
meine Heimat“ aktiv zu beteiligen.
Das Jubiläum gibt die Möglichkeit, sich mit der Vergangenheit und den Gegebenheiten des Krieges und
der Nachkriegszeit auseinander zu setzen. Das Ziel des Projektes ist es, Orte wo sich die so lang
verschwiegene Nachkriegstragödie der Deutschen, ehemalige Arbeits- und Deportationslager, andere
Orte des Leidens befanden, dank den Erinnerungen von Zeitzeugen, den damaligen oder gegenwärtigen
Bewohner vor der Vergessenheit zu bewahren. Wir hoffen, dass sich dieser Initiative viele anschließen,
denen dieses Thema am Herzen liegt.
Dank diesem Projekt sollen neben schon bekannten, besonders Orte entdeckt werden die bisher wenig,
nur lokal oder sogar unbekannt und vergessen waren - aber Erinnerungswürdig sind. Diese Initiative ist
ein ganzjähriges Projekt, das sich an alle Altersgruppen und Interessenten richtet, die an der Erstellung
einer Publikation, die im nächsten Jahr erscheinen wird, mitwirken wollen. Die gegenwärtige Zeit der
Quarantäne ist dem kreativen Schreiben von Texten, Geschichten und Erinnerungen sehr förderlich. Das
geschriebene Wort, mit entsprechenden Fotos ergänzt, soll ein kohärentes Bild der Ganzheit
präsentieren, die die Erinnerungen an die bestimmten Orten wieder lebendig machen werden.
Das Jahr 2020 ist ein besonderes Jahr, das mit wichtigen Ereignissen und Jubiläen gekennzeichnet ist. Es
ist von großer Bedeutung an die unschuldigen Opfer der Nachkriegszeit zu gedenken und an sie zu
erinnern, damit Ihr Leid und Tod nicht in Vergessenheit geraten. Die Ereignisse dieser Jahre sollen uns
bewusst machen, was Krieg wirklich ist und welche Folgen er haben kann. Dieses Bewusstsein soll uns
lehren, nie mehr gleichgültig gegenüber dem menschlichen Leid unabhängig von der Nationalität zu sein.

Bei Fragen bitte wenden Sie sich an Frau Beata Sordon beata.sordon@vdg.pl Tel: + 48 77454 78 78,
Durchwahl: 109 ; H: 728 149 579
Dauer: April – 11. Dezember 2020
Formale Richtlinien: max. 5 Bilder, 2-3 Textseiten (Format A4 Word – max. 5 500 Zeichen)
Das Projekt richtet sich an alle Interessenten.

Co skrywa moja ojczyzna
Ze względu na obecną sytuację wynikającą z panującej w naszym kraju epidemii korona wirusa,
organizacje mniejszości niemieckiej w Polsce również tymczasowo zawiesiły swoją działalność
edukacyjno- kulturalną. Konieczne jest dostosowanie się do nowych okoliczności, ponieważ nie
jest wiadome, kiedy sytuacja ulegnie zmianie.
Aby jak najlepiej wykorzystać ten czas, Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w
Polsce, zachęca wszystkich do przyłączenia się do obchodów rocznicowych, 75. Rocznicy zakończenia II
Wojny Światowej i powojennej tragedii Niemców w Polsce, poprzez aktywny udział w projekcie
edukacyjnym „Co skrywa moja ojczyzna”.
Rocznica ta daje możliwość zajęcia się przeszłością, okolicznościami wojny oraz okresu powojennego.
Celem projektu jest ocalenie od zapomnienia miejsc, w których znajdowały się tak długo skrywane
powojenne tragedie Niemców, byłe obozy pracy i wysiedleńcze, inne miejsca cierpienia, poprzez
wspomnienia świadków, ówczesnych lub obecnych mieszkańców. Mamy nadzieję, że do tej inicjatywy
przyłączy się wiele osób, którym ta kwestia leży na sercu.
Dzięki temu projektowi, odkryte mają zostać mało znane miejsca, o których istnieniu mogą opowiedzieć
tylko ich mieszkańcy, miejsca nieznane i zapomniane – ale warte zapamiętania. Inicjatywa ta jest
całorocznym projektem skierowanym do wszystkich grup wiekowych i wszystkich zainteresowanych
pomocą w współtworzeniu i przygotowaniu publikacji, w której znajdą się najciekawsze prace. Publikacja
wydana zostanie w następnym roku kalendarzowym. Obecny czas kwarantanny bardzo sprzyja
twórczemu pisaniu tekstów, opowiadań i wspomnień. Słowo pisane uzupełnione o odpowiednie
fotografie, powinno przedstawić spójny obraz całości, który przywoła wspomnienia o tych miejscach.
Rok 2020 jest szczególnym rokiem, naznaczonym ważnymi wydarzeniami i rocznicami. Bardzo ważne jest,
aby pamiętać i upamiętnić niewinne ofiary okresu powojennego, aby ich cierpienia i śmierć nie zostały
zapomniane. Wydarzenia tych lat powinny uświadomić nam, czym naprawdę jest wojna i jakie mogą być
jej konsekwencje. Świadomość ta powinna nas uczyć, aby nigdy więcej nie stać się obojętnymi na ludzkie
cierpienie bez względu na narodowość i wyznanie.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z panią Beatą Sordon, beata.sordon@vdg.pl, tel: +48
77 454 78 78, wew. 109. Kom.: 728 149 579.

Termin: kwiecień – 11 grudnia 2020
Wytyczne formalne: max. 5 zdjęć, 2-3 strony tekstu (Format A4 Word – max. 5 500 Znaków)
Projekt kierowany jest to wszystkich zainteresowanych.

