Památník
STALAG
VIII A
VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA

2

Slova úvodem

4

Stalag VIII A

6	Památník Stalag VIII A
a Evropské centrum Paměť, Vzdělávání, Kultura
8

II

1

Vzdělávací nabídka

40

Možnosti volnočasových aktivit

42

Praktické informace

Milí vyučující, milé
pedagožky, milí
pedagogové, milí zájemci,

ve svých rukách držíte první vydání
vzdělávací nabídky památníku Stalag
VIII A.
Památník Stalag VIII A je místem historicko-politického vzdělávání. Tato
brožurka vám umožní podrobně se informovat o naší programové nabídce
a pomůže vám naplánovat vaši návštěvu v našem památníku.
Vzdělávací nabídka památníku Stalag
VIII A je zaměřena na žáky, studenty a skupiny mladistvých z Německa
a Polska, jakož i na mladé dospělé z celé
Evropy. Lze ji využít ve školním i mimoškolním kontextu za účelem seznámit mladé lidi s tématem válečných
zajatců a umožnit jim nahlédnout do
jednotlivých osudů zajatců uvězněných
v táboře Stalag VIII A.
Památník pracuje s neformálními
vzdělávacími formáty, které školní
vzdělávání prohlubují a doplňují. Každý formát obsahuje prvky aktivní
účasti všech studentů. Nabídka sestává z metodicky sladěných modulů.
Ty lze v nabízených formátech růz-
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ně kombinovat a využít je od dvou- až
tříhodinových exkurzí přes půldenní
a celodenní workshopy až po vícedenní pobyty. Všechny akce uvádí nebo se
jich přímo účastní některý ze zaměstnanců vzdělávacího oddělení. Použité
metody a vybraná témata se zaměřují
na mladistvé od 12 let a po dohodě s vedoucím skupiny je lze vždy podle potřeby upravit.
Zvláštní umístění památníku v polsko-německém příhraničí je směrodatné
pro práci památníku, která není zaměřena jen na jednonárodnostní skupiny,
ale je explicitně otevřená i binacionálním a multinacionálním skupinám.
Vícejazyčný a interkulturně vzdělaný
tým pracovníků památníku skupiny
návštěvníků během jejich celého pobytu doprovází a v případě potřeby nabízí také možnost tlumočení v polském,
německém a anglickém jazyce. Kromě
toho nabízíme pomoc s vyhledáním
příslušné polské nebo německé partnerské skupiny.
Tato brožura vám má pomoci s plánováním návštěvy památníku. Neváhejte
nás oslovit a společně připravíme návštěvu, která bude odpovídat potřebám
a očekáváním všech účastníků.
Těšíme se na vás!
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Stalag VIII A

Kmenový tábor pro mužstvo a poddůstojníky Stalag VIII A (krátce z německého Stammlager) byl jedním z mnoha
táborů pro válečné zajatce široce rozvětveného nacistického systému táborů, který existoval v letech 1939 až
1945.
Výstavba görlitzského kmenového tábora začala téměř současně s přepadením Polska Německem, tedy na začátku
války v září 1939. Tábor vybudovali první váleční zajatci, kteří byli zpočátku
ubytováni v severovýchodní části města v tranzitním táboře. První skupina
zajatců – polští vojáci – přišla do Görlitzu 7. září 1939. Celkem táborem prošlo
na 120 000 válečných zajatců z Polska,
Francie, armády Commonwealthu, Jugoslávie, Sovětského svazu, Itálie, USA
a Belgie; někteří zůstali několik dní,
jiní naopak řadu měsíců či let. Váleční zajatci byli nasazeni jako pracovní
síla prakticky ve všech hospodářských
odvětvích: v zemědělství, hornictví,
dopravě, v místních továrnách i obchodech.

zajatců, bylo v září 1944 umístěno více
než 47 000 osob. Kvůli neustálému přeplnění, špatným hygienickým podmínkám, nedostatku jídla, nedostatečnému přístupu ke zdravotní péči a tvrdé
tělesné práci nepřežilo görlitzské zajetí odhadem asi 12 000 vojáků. Největší
skupinu obětí tvořili sovětští váleční
zajatci, kterým se dostávalo nejhorší
péče; denně jich proto desítky umíraly
a byly pohřbívány v masovém hrobě za
hranicemi tábora.
Na začátku února 1945 byl tábor Stalag
VIII A v několika etapách evakuován
směrem na západ. Těmto tak zvaným
pochodům smrti padli za oběť další
váleční zajatci. V táboře zůstali těžce
nemocní zajatci, které hlídala již jen
hrstka vojáků a několik civilistů až do
osvobození 8. května.
Po válce bylo místo tábora prohlášeno
za polské území. Baráky tábora byly
strženy a stavební materiál byl použit
na obnovu zničených měst. Někdejší
stalag nebyl předmětem diskuze v rámci vztahů mezi Polskou lidovou republikou a NDR, což vedlo k postupnému
úpadku tohoto vzpomínkového místa.
Tábor tak zmizel nejen z očí, ale i z kulturního povědomí.

Životní podmínky v táboře Stalag
VIII A a jeho pobočných táborech byly
nepřijatelné. Jen ve stalagu, který byl
vybudován pro zhruba 10 až 15 tisíc
4
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Památník Stalag VIII A
a Evropské Centrum Paměť,
Vzdělávání, Kultura

Na území národního polského památníku někdejšího německého zajateckého tábora Stalag VIII A se dnes nachází
Evropské centrum Paměť, Vzdělávání,
Kultura, které je společně provozováno stejnojmennou nadací (Europäisches Zentrum Erinnerung, Bildung,
Kultur) a jejím německým partnerem,
sdružením Meetingpoint Memory
Messiaen e.V.
Meetingpoint Memory Messiaen e.V. –
sdružení pro paměť, vzdělávání a kulturu si dalo za úkol vrátit příběh někdejšího zajateckého tábora Stalag VIII
A na obou březích řeky Nisy do veřejného povědomí.

Za podpory místních úřadů, institucí
a odborníků na obou březích řeky Nisy
a na základě politického konsenzu
mezi Spolkovou republikou Německo
a Polskou republikou pracují partneři na dalším zkoumání a rozmanitém
zprostředkovávání historie tábora
Stalag VIII A, aby osudy obětí nebyly
nikdy zapomenuty.
Sdružení
Meetingpoint
Memory
Messiaen e.V. funguje kromě toho jako
centrální místo Německo-polského
střediska pro mládež (DPJW) a koordinační místo mezinárodní práce
s dětmi a mládeží v evropském městě
Görlitz-Zgorzelec. V roce 2021 získalo sdružení za svou německo-polskou
práci v oblasti vzdělávání a zprostředkovávání ocenění Maják DPJW. Mimo
to je sdružení součástí úzké mezinárodní partnerské sítě sdružení, památníků a úřadů.

Spolu s polským partnerem – nadací
Paměť, Vzdělávání, Kultura – se Meetingpoint zaměřuje na vytvoření moderního vzdělávacího místa, v němž
bude vzpomínka na minulost podnětem pro aktivní jednání v současnosti
a budoucnosti. Památník se přitom výslovně chápe jako mezinárodní místo
vzdělávání a setkávání a místo diskuze
o aktuálních německo-polských a celosvětových politických tématech a vyrovnávání se s nimi v evropském městě
Görlitz-Zgorzelec.
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Vzdělávací nabídka

0,5h

DE
PL
EN

doba trvání

jazyky

interaktivní
práce / úkol

archeologické
zdroje,
artefakty

přístup
peer-to-peer

výstava

písemné
a obrazové
zdroje

uvnitř
/ venku

reflexe

úvod

hra ve městě,
geocaching

vzpomínání

údržbové
práce

film

další média,
např.
multimediální
prezentace

Vzdělávací nabídka památníku Stalag
VIII A sestává z 12 modulů, které jsou
označeny barevně podle příslušných
kategorií.
POZNÁVÁNÍ
PAMÁTNÍKU

ÚVOD A TEMATICKÉ
ZÁKLADY

PROHLOUBENÍ ZNALOSTÍ
A KREATIVNÍ PRÁCE

REFLEXE A INDIVIDUÁLNÍ
ZAMYŠLENÍ

Každý modul obsahuje časový údaj (1 h)
a doporučení, které vám má pomoci při
výběru vhodné kombinace modulů.
Kromě toho symboly upozorňují na to,
která média jsou využita, v kterých
jazycích může být modul realizován
a kterými obecnými charakteristikami
se daný modul vyznačuje.
Jako součást vzdělávací nabídky zde
kromě toho naleznete čtyři speciální
nabídky, které přesahují vzdělávací
práci v místním památníku.
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1 | PROHLÍDKA
1,5h

DE
PL
EN

Památník
vypravuje

Doporučení: vhodné pro první návštěvu
v kombinaci s modulem 11

V rámci prohlídky nahlédnou účastníci do historie někdejšího zajateckého tábora Stalag VIII A.
Během procházky po areálu a návštěvy trvalé expozice jsou
zprostředkovány základní znalosti ohledně historie místa,
o zkušenostech válečných zajatců v Görlitzu i o nakládání
s válečnými zajatci během druhé světové války a jeho dopadech. Účastníci se kromě toho seznámí se vzpomínkovou
a projektovou prací památníku.
Prohlídku provádějí zaměstnanci památníku s využitím
různých názorných pomůcek – fotografií, kreseb a nákresů, rozhovorů a archeologických nálezů. Účastníci přitom
mají možnost klást dotazy a zapříst rozhovor.
Cílem tohoto modulu je zprostředkovat znalosti, kontext
a prohloubit již dříve získané povědomí o druhé světové
válce a nakládání s válečnými zajatci.

V případě nepřízně počasí lze alternativně uskutečnit prohlídku
stálých a dočasných expozic v Evropském centru.
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2 | INTERAKTIVNÍ PROHLÍDKA
3h

DE
PL
EN

Vyprávějte nám
o táboře Stalag VIII A

Doporučení: vhodné při delších
návštěvách památníku

V tomto modulu vklouznou účastníci do role odborníků
a samostatně zpracují historii tábora Stalag VIII A. Díky
koncepci interaktivní prohlídky budou aktivně vtaženi do
procesu učení a předávání znalostí a učí se přitom zejména
od sebe navzájem.
Modul sestává ze tří fází: Úvodem jsou účastníci v obecné
rovině seznámeni s památníkem a pracovní metodou. Následuje prohlubující práce se zdroji v malých skupinách.
Každá skupina pracuje s jedním tématem a připravuje jednu zastávku v rámci prohlídky areálu. Využity jsou přitom
historické zdroje a sekundární zdroje ve formě různých
médií. Následně je realizována interaktivní prohlídka areálu někdejšího tábora Stalag VIII A nebo trvalé expozice.
Účastníci se přitom provádějí areálem navzájem a vzájemně si zprostředkovávají nabyté vědomosti.
V rámci modulu se účastníci učí pracovat se zdroji, samostatně získávat vědomosti a následně je zprostředkovat
ostatním způsobem, který je pro cílovou skupinu vhodný. V případě potřeby poskytují zaměstnanci památníku
účastníkům asistenci v průběhu celého modulu.

Do tohoto modulu lze na žádost integrovat i vzpomínkovou akci
(viz modul 11).
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3 | ÚVOD DO PRÁCE SE ZDROJI
1h

DE
PL
EN

Co nám mohou
říci zdroje?

Doporučení: vhodné jako úvodní modul
před moduly 2, 6 a 9

Cílem tohoto modulu je zasvětit účastníky do práce s (historickými) zdroji a artefakty. Po společném hledání definice pojmu „zdroj“ se účastníci aktivním způsobem seznámí
s různými druhy zdrojů na základě konkrétních příkladů.
Tyto zdroje jsou potom vzájemně porovnány s cílem identifikovat rozlišující znaky a pochopit funkci toho či onoho
druhu zdrojů.
V rámci modulu jsou účastníci vedeni k tomu, aby reflektovali znalosti, které již mají, nebo strukturovaným způsobem
vstřebávali nové vědomosti. Využívání konkrétních objektů
stimuluje haptické vnímání, díky němuž se pojem „zdroj“
stává hmatatelným. Účastníci si přitom prohlubují různé
kompetence, zejména v oblasti práce se zdroji a médii.
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4 | POJMY A VÝZNAMY
0,5h

DE
PL
EN

Nacistický
systém táborů

Doporučení: vhodné jako úvodní modul
před moduly 1, 2, 9, 10

Tento modul slouží k vyjasnění základních pojmů s ohledem na historii tábora Stalag VIII A a druhé světové války.
Na příkladu různých médií a objektů se účastníci snaží aktivním způsobem určit, zda mají před sebou důkazy o zajateckém, nebo koncentračním táboře. Seznámí se přitom se
znaky německých zajateckých táborů v druhé světové válce
a zjistí, jak se tento typ táborů odlišuje od často tematizovaných a většinou lépe známých nacistických koncentračních táborů.
V tomto modulu účastníci strukturovaným způsobem zpracovávají dostupné i nové znalosti a získávají tak základ pro
lepší porozumění historii tábora Stalag VIII A.

Tento modul je vhodný pro skupiny s malým nebo žádným
povědomím.
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5 | ZPRACOVÁVÁNÍ ZNALOSTÍ

1h

DE
PL
EN

Moje představa o...

Doporučení: vhodné jako úvodní modul
před modulem 1 nebo jako prohloubení povědomí při
druhé návštěvě

V rámci tohoto modulu se účastníci důkladně zabývají
vlastními znalostmi. Přitom zkoumají, jaké informace, asociace a vzpomínky si s vybraným tématem (např. nacismem
nebo druhou světovou válkou) spojují a odkud tyto mentální představy pocházejí.
V první fázi pracují účastníci individuálně. S pomocí vizuálních podpůrných materiálů vytvářejí koláž vědomostí,
která ozřejmí, jaké znalosti mají k dispozici a odkud pocházejí (škola a vzdělání, rodina, popkultura). Ve druhé fázi si
vzniklé obrazy ve dvojici vzájemně představí a prodiskutují je. Následně jsou v plénu diskutovány rozdíly a společné
aspekty, které se v druhé fázi objevily.
Modul posiluje různé kompetence, jako např. schopnost reflexe, kreativity a komunikace.

S ohledem na různé kulturní pozadí a individuální prostředí,
ze kterého každý pochází, je tato metoda zajímavá zejména
pro binacionální a multinacionální skupiny.
V rámci vícedenního pobytu lze tento modul využít také
jako vícedílnou metodu reflexe.
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6 | PRÁCE S ŽIVOTOPISY

1h

DE
PL
EN

Váleční zajatci
v táboře Stalag
VIII A

Doporučení: vhodné k prohloubení
znalostí po modulu 1 nebo v kombinaci s modulem 7

Tento modul pracuje s životopisy někdejších válečných zajatců v táboře Stalag VIII A a má prohlubující charakter. Práce s konkrétními
příběhy z války i příběhy přeživších dávají účastníkům příležitost
vytvořit si osobní vztah k osudům válečných zajatců a konfrontovat
se s různými, i emočními aspekty jejich zkušeností během zajetí i po
něm. Účastníci se přitom důkladně zabývají různými zdroji, mezi něž
patří také autentické materiály (dopisy, fotografie, rodinné příběhy)
ze sbírky památníku.
V závislosti na velikosti a složení skupiny pracují účastníci v malých
skupinách nebo v plénu. Díky kritickému vypořádávání se s historickými zdroji posiluje tento modul metodické kompetence.

V tomto modulu jsou na výběr různé životopisy. Dobrým
příkladem je biografie italského zajatce Renata Gargana,
který přišel do tábora Stalag VIII A ve věku 16 let. Další vzorové
životopisy naleznete na našich internetových stránkách.
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7 | FILMOVÁ PROJEKCE

1h

DE
PL

„Matky a dcery“

8 | ČASOVÁ OSA

2-3h

DE
PL
EN

Chronologické
uspořádání příběhu

Doporučení: vhodné k prohloubení
po modulech 1 a 2 nebo v kombinaci s modulem 6

Doporučení: vhodné k prohloubení po modulu 1

Historie táborů válečných zajatců je běžně spojována s osudem mužů. Fakt, že během druhé světové války byly v zajateckých táborech uvězněny i ženy, hraje často jen okrajovou
roli. V tomto modulu se účastníci na základě dokumentárního snímku seznámí s příběhem polských žen, které byly
v důsledku Varšavského povstání internovány do zajateckého tábora Ehrenhain-Zeithain. Film zachycuje specifické zkušenosti žen, mezi které patřilo i narození dítěte. Hovoří přitom někdejší zajatkyně a jejich dcery.

Tento modul je zaměřen na jednu ze základních kompetencí historického myšlení: (re)konstrukci vyprávění příběhu.
V malých skupinách dostanou účastníci za úkol vytvořit
v prostoru trojrozměrnou časovou osu. Obdrží připravené
„kostky“ s historickými událostmi, letopočty a fotografie,
které se vztahují k určitému tématu. Při sestavování časové osy se účastníci pokouší správně zařadit lokálně-historické události a události „velkých“ dějin včetně jejich celosvětových dopadů.

Kromě samotné filmové projekce zahrnuje modul krátký
úvod a diskuzní kolečko po uvedení filmu.

Po fázi práce v malých skupinách si skupiny své časové osy
vzájemně představí, zkontrolují chronologické zařazení
a společně se zamyslí nad tím, s jakými výzvami se během
plnění úkolu museli popasovat.
Kromě historických kompetencí využívají účastníci v rámci tohoto modulu také svou kreativitu a schopnost práce
v týmu.

Původní znění filmu je v polském jazyce s německými titulky.
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Tento modul vyžaduje odpovídající povědomí o druhé světové válce.

23

9 | MUZEUM DIY

3h

DE
PL
EN

Příprava
interaktivní výstavy

Doporučení: vhodné k prohloubení po modulu 1

Cíl tohoto modulu spočívá ve vytvoření interaktivního, inkluzívního muzea mladistvými pro mladistvé.
Účastníci vypracují v malých skupinách konkrétní téma,
které souvisí s historií tábora Stalag VIII A, a vytvoří interaktivní muzejní zastávku, která odpovídajícím a inkluzívním způsobem zprostředkuje shromážděné vědomosti – na
příklad v podobě kvízových otázek nebo hádanek. Podporu
jim přitom poskytnou pedagogičtí pracovníci pomocí prohlubujících otázek nebo nápadů.
Po fázi práce v malých skupinách bude muzeum „otevřeno“
a všichni účastníci budou mít čas společně si vytvořenou
výstavu prohlédnout. Skupiny se zároveň postarají o přivítání „návštěvníků“ na svých zastávkách. Během návštěvy
odpovídají účastníci na otázky a sbírají na každé zastávce
body.
V tomto modulu se využije kreativita, organizační schopnosti a zprostředkování vědomostí.

Komplexnost organizace modulu vyžaduje aktivní podporu ze strany
doprovodných osob.
24
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 ÉČE O VÁLEČNÉ HROBY

1,5-3h

DE
PL
EN

Práce pro mír

Doporučení: vhodné v kombinaci s modulem
1 jako úvod a modulem 11 jako závěr

Účastníci v rámci tohoto modulu provádějí lehké udržovací
práce v areálu památníku a přispívají tak k udržování památek a hřbitova ve stavu, který je pro oběti tábora Stalag
VIII A důstojný. Během manuálních činností jako zametání, hrabání listí nebo pletí mají účastníci možnost znalosti,
které předem získali (např. v rámci modulu 1), myšlenkově
prohloubit a neformálně si o nich spolu povídat.
Tento modul pomáhá prohlubovat kompetence, jako jsou
týmová práce a samoorganizace, a nabízí mladistvým příležitost prozkoumat areál památníku ještě jednou individuálně.

Nástroje i pracovní rukavice budou poskytnuty. Účastníci by měli mít
nepromokavé oblečení a pevnou obuv.
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0,5h

DE
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12 |

0,5h

Vzpomínkový akt

Reflexní
kolečko

Doporučení: vhodné v návaznosti
na moduly 1, 2 a 10

Doporučení: vhodné jako zakončení pro
každou z kombinací modulů

DE
PL
EN

V rámci tohoto modulu je vytvořena chvíle pro individuální
a společnou reflexi, která je metodicky upravena podle potřeb skupiny. Účastníci jsou pomocí různých metod vedeni
k tomu, aby zpracovali vše, co se v rámci návštěvy památníku naučili a co zažili, a aby výsledek této reflexe sdíleli se
zbytkem skupiny.

V tomto modulu dostanou účastníci příležitost připravit
a zažít chvíli společného vzpomínání. Podobu vzpomínkového aktu si mohou účastníci zvolit samostatně a vyjádřit
tak svůj vlastní způsob vzpomínání. Součástí vzpomínkového aktu mohou být na příklad připravené proslovy, společný zpěv, přednášení básní nebo minuta ticha se zapálenou pamětní svící.

Individuálním způsobem jsou přitom zapojeni všichni
účastníci.

Díky společné přípravě a realizaci vzpomínkového aktu
reflektují účastníci to, co se v průběhu návštěvy naučili
a co zažili. Význam vzpomínání se tímto způsobem stane
hmatatelným pro každého.
Alternativně může vzpomínkový akt připravovat jedna
skupina účastníků v rámci modulu 2.

Každá skupina dostane k dispozici hřbitovní svíci.

28

Podle průběhu návštěvy a potřeb skupiny lze tento modul
zařadit na více místech.
29
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3h

DE
PL
EN

Po historických
stopách nucených
prací v Görlitzu

Doporučení: modul k prohloubení při druhé
návštěvě nebo při vícedenní návštěvě památníku

Tento modul posílá účastníky hledat historické stopy, které
v Görlitzu zanechaly nucené práce, resp. nuceně nasazení.
S mapou v ruce prozkoumávají skupinky dnešní evropské
město Görlitz/Zgorzelec a samostatně přitom poznávají
místa, která souvisejí s historií tábora Stalag VIII A. Na každém místě čeká informace, která navede účastníky k dalšímu cíli.
V tomto modulu se uplatní kompetence jako týmový duch,
samoorganizace a orientační schopnosti. Kromě toho se
účastníci naučí číst stopy historie v dnešní městské krajině.

Účastníci se v rámci tohoto modulu pohybují v malých skupinách
mimo areál památníku. Doporučený minimální věk členů
skupiny je 14 let.
30
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Vícedenní návštěva
památníku

DEN

1

dopoledne

® příjezd, přivítání a informace o domovním řádu

oběd, následně obsazení pokojů
® seznámení a představení památníku a programu
odpoledne

® úvod do obsahové práce a seznámení se s místem
(Modul 1)

večeře

večer

DEN

Vícedenní návštěva památníku nabízí příležitost poznat
historii a areál někdejšího tábora Stalag VIII A hlouběji.
S ohledem na vzdělávací nabídku připravíme program, který bude odpovídat očekáváním a požadavkům skupiny.

2

® společné zakončení dne – reflexní kolečko
® volný večer / táborák

snídaně
® společné zahájení dne: rozcvička a jazyková animace
dopoledne

® prohloubení obsahové práce (Modul 3 + Modul 6 a 7
NEBO Modul 9)

oběd

V závislosti na programu může návštěva památníku trvat
až 5 dní.

odpoledne

® rozcvička a jazyková animace
® program venku (Modul 10 + 11/ Modul *1) nebo volný čas

večeře

večer

DEN

3

® společné zakončení dne – reflexní kolečko
® volný večer / táborák

snídaně a vyklízení pokojů

dopoledne

® společné zahájení dne: rozcvička a jazyková animace
® zakončení obsahové práce (Modul 8 ) a reflexe (Modul 12)

oběd
Příklad programu
– 3 dny

odpoledne
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® odjezd

DEN

3

Příklad programu – 5 dnů

snídaně
dopoledne +

® výlet (příklady viz možnosti volnočasových aktivit)

odpoledne

® oběd (obědový balíček)

večeře
večer

DEN

1

DEN
dopoledne

® příjezd, přivítání a informace o domovním řádu

4

® seznámení a představení památníku a programu
odpoledne

® společné zahájení dne: rozcvička a jazyková animace

odpoledne

® společné zakončení dne – reflexní kolečko

2

® program venku (Modul 10 + 11/ Modul *1) nebo volný čas

večeře
® společné zakončení dne – reflexní kolečko
® volný večer / táborák

snídaně
® společné zahájení dne: rozcvička a jazyková animace
dopoledne

® pokračování prací z předchozího dne s prohlídkou
areálu (Modul 2 – 2. část)

DEN

5

oběd

odpoledne

® rozcvička a jazyková animace

večer

snídaně a vyklízení pokojů

dopoledne

® společné zahájení dne: rozcvička a jazyková animace
® zakončení obsahové práce (Modul 8 ) a reflexe (Modul 12)

oběd

® program venku (Modul 10/ Modul *1)

odpoledne

večeře
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® rozcvička a jazyková animace

® volný večer / táborák
večer

DEN

® prohloubení obsahové práce (Modul 3 + Modul 6 a 7
NEBO Modul 9)

oběd

® úvod do obsahové práce a kreativní vnímání místa
(Modul 2 – 1. část)

večeře

večer

snídaně

dopoledne

oběd, následně obsazení pokojů

® volný večer / táborák

® společné zakončení dne – reflexní kolečko
® volný večer / táborák

35

® odjezd
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Worcation

Worcation představuje mezinárodní, kreativní práci mladých lidí na historickém místě.
Tento projekt, který se koná každý rok v létě, svádí dohromady 25 mladistvých a mladých dospělých ve věku od 16
do 25 let z Evropy do evropského města Görlitz/Zgorzelec.
Projekt spojuje dvojí: zájem o evropskou historii a chuť poznat lidi z jiných evropských zemí. Dva týdny poznávají
účastníci památník tábora Stalag VIII A a zejména sebe navzájem. Skupina si přitom utváří osobní pohled na historii
místa a kreativním a hmatatelným způsobem s ní pracuje.
Účastníci si vybírají ze dvou druhů workshopů: Jedna část
skupiny se vydává do terénu a pomocí archeologicko-historických metod činí historii někdejšího zajateckého tábora
na území památníku hmatatelnou, čímž aktivně přispívá
k rozšíření znalostí o táboře Stalag VIII A. Zbývající účastníci se seznamují s kreativně-uměleckými metodami a vypracovávají osobní interpretace příběhu místa. Na konci
projektu celá skupina výsledky obou workshopů představí
v rámci veřejné závěrečné prezentace.
Společná práce je však jen jednou z částí Worcationu, protože smyslem projektu je také integrace, získávání interkulturních zkušeností a příjemně strávený čas. Účastnící dostanou možnost poznat sesterské město Görlitz/Zgorzelec
a okolní region a mohou svůj volný čas trávit podle libosti.
Rozmanitost, vzájemný respekt a evropská soudržnost
jsou hodnoty, kterými se projekt vyznačuje a k nimž chce
Worcation přispět. Účastníci se vzájemně obohacují svými
vědomostmi, původem a osobnostmi a zjišťují, jak je evropská historie a současnost spojuje.
Bližší informace
k projektu
a přihlášky
naleznete
na adrese:
www.worcation.eu
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Umělecko-pedagogické
historické projekty

Stalag VIII A byl místem, které se navzdory všem nelidským zkušenostem vyznačovalo i kulturou. Skladatel Oliver Messiaen zde napsal svůj známý „Kvartet pro konec
času“, vznikaly divadelní hry, kulturní časopisy a další
umělecká díla.
Na základě tohoto dědictví nabízíme vícedenní umělecko-pedagogické historické workshopy pro jednonárodnostní
i mezinárodní skupiny mladistvých. Umění přitom chápeme nejen jako výrazový prostředek, ale i jako médium, které dokáže učinit historii srozumitelnější a hmatatelnější.
S každou skupinou individuálně vybíráme vhodné téma
projektu, které souvisí s historií tábora Stalag VIII A. Také
metody a druhy umění, které používáme, jsou upraveny
podle potřeb a očekávání skupiny.
Možné umělecko-pedagogické přístupy (lze též vzájemně
kombinovat):
» divadlo (drama, loutkohra, masky),
» hudba (od klasiky přes elektro až po hip-hop),
» literatura (mluvené slovo, grafický román),
» výtvarné umění (koláže, malby),
» film.
Umělecko-pedagogické projekty trvají alespoň 4 dny a jsou
zakončeny prezentací výsledků projektu.
Jelikož se tento druh projektové práce obzvlášť hodí pro
mezinárodní skupiny, nabádáme k účasti v binacionálních a multinacionálních skupinách – rádi vás podpoříme
při hledání vhodných partnerů. Jsou k dispozici možnosti
financování projektu. Bližší informace naleznete v části
Možnosti financování (str. 42).
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Možnosti
volnočasových
aktivit

Rádi vám poradíme s plánováním volného času během vaší návštěvy památníku. Některé nápady a inspiraci naleznete zde!
» Prohlídka města / poznávání města
/ městská rallye v evropském městě
Görlitz-Zgorzelec,
» výlet k jezeru Berzdorfer See,
» plavba po Nise,
» cyklovýlety,
» městský park (polsky: Park Nadnyski),
» grilování / táborák (na polské nebo
německé straně),
» návštěva v Centru pro mládež a společenskou kulturu Rabryka v Görlitzu,
» poznávání průmyslové kultury (příklad: Kühlhaus),
» divadlo v Görlitzu,
» městský dům kultury (polsky: Miejski Dom Kultury),
» výlet do Vratislavi nebo Drážďan.
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Náklady
vzdělávacího
programu

Možnosti
financování

Ubytování
a stravování

Příjezd
a kontakt

6

99

352

Níže uvedené částky platí pro školní
třídy z České republiky. Maximální velikost skupiny činí 30 osob plus doprovod.
1,5hodinová prohlídka
památníku (Modul 1)
půldenní sazba (3 hodiny)
s modulem podle vlastního
výběru
celodenní sazba (6 hodin)
s modulem podle vlastního
výběru

zdarma

Návštěva památníků by neměla ztroskotat na překážkách v podobě financování.
Jsme koordinačním místem pro mezinárodní práci s dětmi a mladistvými evropského města Görlitz-Zgorzelec – kontaktujte nás a my vám poradíme ohledně
vhodných možností financování!

Vezměte, prosím, na vědomí, že za ubytování a stravování je účtován poplatek. Pro bližší informace nás neváhejte
kontaktovat!

120 €

240 €

Poznámka: Uvedené paušální ceny jsou
platné pro rok 2022. Vyhrazujeme si
právo ceny v nadcházejících letech
upravovat.

V případě potřeby vám pomůžeme
s organizací ubytování a stravování pro
skupiny o velikosti až jedné školní třídy
(cca 35 osob). Pro ubytování využíváme
nabídky místních hostelů a mládežnických ubytoven.

Koźlice 1
59-900 Zgorzelec

Vezměte, prosím, na vědomí, že památník není napojen na síť veřejné dopravy. S organizací cesty k památníku vám
rádi pomůžeme a doporučujeme vám
využít příjezdu udržitelnou dopravou
» autobusem,
» vlakem,
» na kole.

Coby centrální místo DPJW poskytujeme poradenství a asistenci od podání
žádosti až po vyúčtování německo-polských a trilaterálních projektů.

Neváhejte se nás zeptat na podrobnosti!
Naše kontaktní údaje:
E-mail: info@meetingpointmm.eu
Telefon: +49 (0) 3581 66 12 69
Internetové stránky:
www.meetingpoint-memorymessiaen.eu
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Tiráž

MEETINGPOINT MEMORY MESSIAEN e.V.
Verein für Erinnerung, Bildung und Kultur
Demianiplatz 40, D-02826 Görlitz
Telefon: 03581 661 269
info@meetingpointmm.eu
DIČ: DE 316 622 227
IBAN: DE22 85050100 3100014951
BIC: WELADED1GRL
www.meetingpoint-memory-messiaen.eu
https://www.facebook.com/meetingpointmm/?ref=hl
https://www.instagram.com/meetingpointmemorymessiaen/
https://www.youtube.com/channel/UC7J76POeKs6GI2BqAS8hHIA
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