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Zapraszamy uczniów z Ukrainy, Węgier, Polski, Słowacji,
Mołdawii, Litwy i Gruzji do udziału w konkursie w jednej
z trzech kategorii:

OPOWIEŚCI SĄ UNIWERSALNE.
OPOWIEŚCI NAS ŁĄCZĄ.
OPOWIEDZ NAM HISTORIĘ CMENTARZA
ŻYDOWSKIEGO W TWOIM REGIONIE.

Filmy

Broszura online

W S W O I M P R O J E K C I E M O Ż E S Z W Y K O R Z Y S TA Ć
N A S T Ę P U J Ą C E Z A S O B Y I M AT E R I A Ł Y:
CENTROPA: Tutaj znajdziesz biografie, wywiady, fotografie, kontekst historyczny i filmy:
https://www.centropa.org
ESJF European Jewish Cemeteries Initiative:
Tutaj znajdziesz mapy, informacje historyczne, opisy I fotografie:
https://www.esjf-surveys.org/surveys-esjf/
ESJF Guide – edukacja o cmentarzach żydowskich:
Tutaj znajdziesz wprowadzenie poświęcone cmentarzom żydowskim, symbolice i inskrypcjom
nagrobnym, a także praktyczne zadania i odpowiedzi:
https://issuu.com/esjf/docs/jewish_cemeteries_in_the_classroom_-_an_esjf_guide

TERMIN NADSYŁANIA PRAC

25 lutego 2023
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JURORZY
Wszystkie prace konkursowe w trzech
kategoriach będą oceniane przez
międzynarodowe jury złożone z
sześciorga ekspertów zajmujących się
projektami audiowizualnymi i żydowską
historią. Wszyscy uczestnicy konkursu
zostaną poinformowani o jego
wynikach do końca kwietnia 2021.
Zwycięskie projekty zostaną
zaprezentowane na oficjalnej
ceremonii wręczenia nagród
w maju 2023.
Nagrodzone prace będą także
publikowane online i rozsyłane do
współpracujących z nami szkół.

NAGRODY W KONKURSIE

WYGRANI

karta podarunkowa na sprzęt elektroniczny
o wartości 250 EUR

P O Z O S TA L I
NAGRODZENI

karta podarunkowa na sprzęt elektroniczny
o wartości 150 EUR

NAGRODY
SPECJALNE

karta podarunkowa na sprzęt elektroniczny
o wartości 100 EUR
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Koniecznie zapoznaj się z naszymi wskazówkami i regulaminem.
Masz pytania?
Potrzebujesz pomocy w realizacji swojego projektu?
Chętnie podzielimy się z Tobą praktycznymi wskazówkami.
Skontaktuj się ze swoją regionalną koordynatorką lub subskrybuj
naszą stronę na Facebooku.
C E N T R O PA I E S J F

Czekamy na Wasze projekty

M A S Z P Y TA N I A ?
S K O N TA K T U J S I Ę Z R E G I O N A L N Y M
K O O R D Y N AT O R E M / K O O R D Y N AT O R K Ą
Andrii Koshelnyk
koshelnyk@centropa.org
Litwa
Gintare Liorancaite
gintare.liorancaite@gmail.com
Polska
Ewa Arendarczyk
ewa.arendarczyk@galiciajewishmuseum.org
Węgry
Sári Szilágyi
szilagyi@centropa.org
Gruzja
Teona Dalakishvili
teonadalak@gmail.com
Mołdawia Ion Ungureanu
ion@ecovisio.org
Słowacja Dr. Jana Odrobiňáková
jana.odrobinakova908@gmail.com
Ukraina
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Filmy

1.	Obejrzyj jeden z przykładów najlepszych filmów, stworzonych
przez uczniów z Grecji i z Polski. Pierwszy film jest poświęcony
cmentarzowi żydowskiemu w Tessalonikach w Grecji. Drugi
opowiada o żydowskiej historii Białej Podlaskiej, między innymi
o losach dwóch cmentarzy żydowskich w tym mieście.
La Puerta Redonda (Stary Cmentarz Żydowski w Tessalonikach)
The Jewish history of Biała Podlaska
2.	Przeczytaj dokładnie wytyczne i kieruj się nimi w pracy nad
swoim filmem. Pamiętaj, że film powinien trwać od 5 do 8 minut.

PRZEKAŻCIE TĘ INFORMACJĘ INNYM
NAUCZYCIELOM/NAUCZYCIELKOM
I UCZNIOM/UCZENNICOM.

3.	Zastanów się nad tematem swojego filmu. Wykorzystaj dostępne
zasoby, by dowiedzieć się jak najwięcej o cmentarzach żydowskich
w Twoim kraju. Wybierz jeden, który chcesz lepiej poznać i o
którym chcesz opowiedzieć. Ważne jest Twoje twórcze podejście
do jego historii.
4.	Zamieść film na platformie youtube.com lub vimeo.com.
5.	Wyślij email do swojego regionalnego koordynatora – prześlij link
do swojego filmu, imię i nazwisko, nazwę miejscowości, w której
mieszkasz, nazwę swojej szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela/
nauczycielki.
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1.	Zapoznaj się z przykładem takiej broszury “Zsidó Temető Zine”
stworzonej przez Haver – organizację pozarządową z Węgier. Nawet
jeśli nie znasz języka węgierskiego, zajrzyj do niej – chodzi jedynie
o inspirację.
2.	Stwórz własną broszurę dotyczącą wybranego cmentarza
żydowskiego.

Broszura online

3.	Zapoznaj się wcześniej z naszymi wytycznymi i kieruj się nimi w pracy
nad publikacją. Pamiętaj, że broszura powinna zawierać nie mniej niż
12 fotografii, a tekst powinien mieć około 500 słów.
4.	Wykorzystaj dostępne zasoby i materiały wymienione na stronie
3. do zbadania cmentarzy w Twoim kraju . Znajdziesz tam kontekst
historyczny, mapy, opisy, i zdjęcia.
5.	Wyślij wiadomość email do swojego regionalnego koordynatora –
powinna zawierać link do Twojej pracy, Twoje imię i nazwisko, nazwę
miejscowości, w której mieszkasz, nazwę swojej szkoły oraz imię i
nazwisko nauczyciela/nauczycielki.
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WYTYCZNE I REGULAMIN
KONKURSU DLA MŁODZIEŻY
CENTROPA/ESJF 2022/2023

SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie

1. WPROWADZENIE

2. Badania nad cmentarzami żydowskimi / tematy badawcze
3. Informacje historyczne i zdjęcia
4. Gdzie szukać informacji?
5. Czego nie robić.
6. Odwiedzanie cmentarzy żydowskich
7. Krok po kroku: Filmy
8. Krok po kroku: Broszura internetowa

Jest nam bardzo miło, że jesteś zainteresowany/
zainteresowana pracą nad twórczym projektem i udziałem
w naszym konkursie. Mamy nadzieję, że te wskazówki
i wytyczne ułatwią Ci pracę nad nim.
Jak z nich korzystać?
Na początek przeczytaj uważnie rozdziały 1-6. Znajdziesz w nich
ważne informacje, o których musisz pamiętać, aby uczestniczyć
w konkursie. Jeśli już jesteś zdecydowany/zdecydowana
na konkretną kategorię konkursową, koniecznie zapoznaj się
z wytycznymi dotyczącymi tej kategorii.
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Bazy danych o cmentarzach żydowskich
dla Litwy, Ukrainy, Słowacji:
ESJF – European Jewish Cemeteries Initiative.
To największy zasób materiałów dotyczących
cmentarzy żydowskich w Europie Środkowej i
Wschodniej, zawierający mapy, noty historyczne,
opisy i zdjęcia:
https://www.esjf-surveys.org/surveys-esjf/
Cmentarze na Litwie:
http://www.litvak-cemetery.info/
Cmentarze w Polsce:
Wirtualny Sztetl: https://sztetl.org.pl/
Cmentarze Żydowskie w Polsce:
http://cmentarze-zydowskie.pl/
Wikiprojekt poświęcony cmentarzom
żydowskim w Polsce: https://pl.wikipedia.org/
wiki/Wikiprojekt:Cmentarze_%C5%BCydowskie_w_
Polsce
Międzynarodowa baza danych
2.

B A D A N I A N A D C M E N TA R Z A M I Ż Y D O W S K I M I /
T E M AT Y B A D A W C Z E

Przede wszystkim odkrywaj cmentarze żydowskie w swoim kraju lub regionie i znajdź taki, o którym
chcesz dowiedzieć się więcej. Poniższe linki zawierają przegląd cmentarzy żydowskich w Twoim kraju:

International Jewish Cemetery Project (by
the International Association of Jewish
Genealogical Societies)
http://iajgscemetery.org/eastern-europe
Międzynarodowa baza danych dotycząca
pochówków Jewishgen (JOWBR)
https://www.jewishgen.org/databases/Cemetery/
tree/CemList.htm
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2.

B A D A N I A N A D C M E N TA R Z A M I Ż Y D O W S K I M I /
T E M AT Y B A D A W C Z E

Propozycje dla wszystkich kategorii
Ogólny temat konkursu to „Lokalne cmentarze
żydowskie”. Tutaj znajdziesz tematy szczegółowe
i sugestie dotyczące poszczególnych kategorii
konkursowych. Pamiętaj, że są to rekomendacje.
Jeśli chcesz połączyć różne tematy, możesz
to zrobić. Upewnij się jednak, że głównym
elementem Twojego projektu jest opowieść
o cmentarzu żydowskim i pokaż nam, jak chcesz
o nim opowiedzieć.

Cmentarz żydowski i biografia i/lub element
związany z cmentarzem żydowskim
Wybierz cmentarz żydowski, o którym chcesz
opowiedzieć. Skoncentruj się na następujących
punktach:
•	historia wybranego cmentarza żydowskiego
•	obecna sytuacja tego cmentarza żydowskiego
Uwaga: nawet jeśli po tym cmentarzu nie ma zbyt wielu śladów,
nie wahaj się użyć twórczych sposobów, by jednak uczynić go
widocznym. Jako pozytywny przykład może posłużyć film “The Jewish
history of Biała Podlaska”.

Dla zaawansowanych
Jeśli znasz alfabet hebrajski i nie sprawia Ci kłopotu odnalezienie, odczytanie i przeliczenie daty
w hebrajskiej inskrypcji, zrób to. W ten sposób wykorzystasz teoretyczną wiedzę w praktyce.
•	Obejrzyj dokładnie nagrobki na lokalnym cmentarzu żydowskim i spróbuj odnaleźć jak
najwięcej dat, pomoże Ci w tym podręcznik ESJF.
•	Oblicz daty w kalendarzu żydowskim i przelicz je na daty według kalendarza gregoriańskiego.
• Bazując na tych danych, spróbuj znaleźć odpowiedzi na następujące pytania:
• Ile lat ma ten cmentarz?
• Z którego roku jest najstarszy nagrobek na tym cmentarzu, a z którego najnowszy?
• Jaki zakres dat przeważa na tym cmentarzu?
• Co to może oznaczać
• Zapisz rezultaty w opracowaniu cmentarza.
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2.

B A D A N I A N A D C M E N TA R Z A M I Ż Y D O W S K I M I /
T E M AT Y B A D A W C Z E

Porównanie map
Stare mapy mogą być bardzo pomocne w odnalezieniu cmentarza
żydowskiego.
•	Znajdź archiwalne mapy swojej miejscowości – mogą być
przechowywane w bibliotece, czasem da się je znaleźć w
Internecie. Kilka użytecznych linków znajdziesz na stronie 74
podręcznika ESJF „Jewish cemeteries in the classroom”.
•	porównaj stare mapy ze współczesnymi – jeśli używasz Google
Maps, pamiętaj, żeby odpowiednio ustawić skalę, by archiwalna
mapa nakładała się na dzisiejszą.
	Używając dwóch map, spróbuj znaleźć odpowiedzi na pytania:
	Ile żydowskich cmentarzy możesz znaleźć na starej mapie? Ile ich
jest dzisiaj? Jeśli jakiś cmentarz się zachował, czy jego wielkość i
granice są takie same? Jeśli granice cmentarza uległy zmianie –
w jaki sposób? Jeśli cmentarz został zniszczony, co dziś znajduje
się na jego miejscu? Odwiedź to miejsce, zapytaj mieszkańców,
czy wiedzą o istnieniu w tym miejscu cmentarza.
Dodatkowo możesz odwiedzić lokalny cmentarz żydowski i zwrócić
uwagę na najczęstszy typ dekoracji. Dobierz temat swoje pracy
zgodnie ze swoimi ustaleniami. Na przykład: „Zwierzęta i ptaki
na nagrobkach żydowskich w moim mieście” albo „Najczęściej
spotykane żydowskie symbole”. Zrób zdjęcia. Jeśli to możliwe, użyj
do tego profesjonalnego aparatu.
•	Wybierz najlepsze zdjęcia do wykorzystania w projekcie.
•	Do własnych materiałów dodaj informacje historyczne o lokalnej
społeczności żydowskiej i cmentarzu żydowskim, który chcesz
zaprezentować.
•	Wykorzystaj odpowiednie rozdziały podręcznika ESJF, aby
objaśnić znaczenie symboli i zdobień: https://issuu.com/esjf/
docs/jewish_cemeteries_in_the_classroom_-_an_esjf_guide
Możesz także skorzystać z bibliografii zamieszczonej na końcu
tej części podręcznika.
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Gdzie szukać dobrych zdjęć?
3. INFORMACJE HISTORYCZNE I ZDJĘCIA

Niezależnie od kategorii konkursowej, ważne jest
zgromadzenie informacji i ciekawych zdjęć, które zilustrują
historię wybranego przez Ciebie cmentarza.

Oprócz stron internetowych, warto odwiedzić biblioteki i archiwa, które mogą
posiadać fotografie związane z żydowską historią. Możesz także skontaktować się
z muzeami. Jeśli wpiszesz w wyszukiwarce Google nazwę swojej miejscowości i
słowo Żydzi, na pewno znajdziesz wiele zdjęć. Aby dotrzeć do takich, które możesz
wykorzystać, użyj opcji: „wykorzystanie niekomercyjne” lub „domena publiczna”.
Dzięki temu znajdziesz zdjęcia, których możesz użyć nie naruszając niczyich praw
autorskich. Jeśli znajdziesz fotografię, na której użyciu szczególnie Ci zależy, ale nie
wiesz, czy wolno Ci to zrobić, skontaktuj się z organizacją lub instytucją, która ma
do niej prawa. Opowiedz o swoim projekcie i poproś o pozwolenie

Jaka rozdzielczość jest Ci potrzebna?
Wybierz jak najwyższą, minimum 1084x824, w przeciwnym razie zdjęcie nie będzie
dobrze wyglądało w filmie/publikacji.

Wizyta w muzeum lub archiwum
Uzyskanie skanów zdjęć nie powinno być szczególnie trudne, ale może zająć
trochę czasu i wiązać się z pewnymi kosztami.

Samodzielne zrobienie zdjęć
Można także samodzielnie zrobić zdjęcia tych materiałów własnym aparatem i
wykorzystać je, ale muszą to być zdjęcia naprawdę dobrej jakości, w wysokiej
rozdzielczości. Później można je przyciąć w programie do obróbki zdjęć.
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Użyj linków zamieszczonych w podręczniku ESJF na stronie 74.
Znajdziesz tam bazy danych, materiały o symbolach nagrobnych
i wiele cennych informacji.
Uwaga odnośnie źródeł: Oczywiście można korzystać z informacji
wyszukanych w Internecie, ale koniecznie trzeba zwrócić uwagę
na wiarygodność źródeł tych informacji. Ważne, aby zacytować
konkretne źródła – liczymy tu na pomoc nauczycieli. Yad Vashem,
Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie (USHMM), czy Jewish Virtual
Library o wiarygodne i akceptowalne źródła informacji.
Można znaleźć takie zasoby w każdym kraju – w Polsce warto
korzystać ze stron internetowych Wirtualny Sztetl www.sztetl.org.pl
i Cmentarze Żydowskie w Polsce www.kirkuty.xip.pl.
Jeśli chodzi o liczebność danej społeczności żydowskiej przed
wojną, ważne daty, liczby ofiar Holokaustu itp. uczniowie mają
obowiązek podać dwa źródła dla każdej informacji.
Pamiętaj: Twoją pracę będą oceniać eksperci z całego świata.
4. GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI?

WAŻNE!
Ukończone prace w języku angielskim prześlij nauczycielowi/
nauczycielce języka angielskiego, aby mieć pewność, że są
poprawne pod względem gramatycznym i stylistycznym. Prace
powinni sprawdzić także nauczyciele/nauczycielki historii, aby
uniknąć pomyłek faktograficznych.
My także chętnie pomożemy i doradzimy – lokalni koordynatorzy
odpowiedzą na Twoje pytania lub napisz do nas na Facebooku!
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5. CZEGO NIE ROBIĆ

Przestrzegaj następujących reguł:
•	W filmie nie używaj rekonstrukcji historycznej /
odgrywania scen
•	Nie wykorzystuj cudzej pracy
•	Nie używaj źródeł, których wiarygodność jest wątpliwa,
nie powołuj się na niesprawdzone informacje. Jeśli
masz wątpliwości co do wiarygodności źródła,
skontaktuj się z nami.
•	Upewnij się, że nie naruszasz czyichś praw, np. kradnąc
zdjęcia – to może skończyć się pozwem sądowym. Jeśli
nie masz pewności, czy wolno Ci użyć danej fotografii –
skontaktuj się z nami.
•	Nie używaj zdjęć przedstawiających drastyczne sceny,
przemoc, ofiary zbrodni.

6 . W I Z Y TA N A C M E N TA R Z U Ż Y D O W S K I M

Każdy cmentarz żydowski, niezależnie od tego, czy jest czynny, czy nie, ma szczególne
znaczenie dla każdego wyznawcy judaizmu. Dlatego osoby odwiedzające cmentarz,
w celach osobistych lub badawczych, powinny przestrzegać kilku prostych zasad. W
tym miejscu przedstawimy te zasady oraz kilka zwyczajów związanych z odwiedzaniem
cmentarzy. Mężczyźni powinni nosić nakrycie głowy. W judaizmie obowiązuje ogólny
nakaz nakrywania głów przez mężczyzn. Na cmentarzu żydowskim, szczególnie na
czynnym, mężczyźni (niezależnie od wyznania) zwykle zostaną poproszeni o założenie
kipy na znak szacunku dla zmarłych. Czasami nakrycie głowy można otrzymać na
miejscu. Jeśli nie posiadasz kipy, możesz użyć każdego innego nakrycia głowy –
czapki, kapelusza itp. Jedzenie, picie, palenie na cmentarzu jest zabronione.
Z jednej strony, Żydzi uważają to za brak szacunku dla zmarłych, z drugiej – cmentarz
jest postrzegany jako miejsce nieczyste z rytualnego punktu widzenia. Ze względu na
tę symboliczną nieczystość, wychodząc z cmentarza należy obmyć ręce. Na czynnych
cmentarzach znajdują się odpowiednie do tego miejsca.
Żałobnicy na cmentarzu biorą udział w szeregu rytuałów, takich jak odmawianie
modlitw za zmarłych lub kadiszu, który sam w sobie nie jest modlitwą za zmarłych, a
wysławianiem Boga. Przy nagrobkach zapala się świece, na kamieniach nagrobnych
kładzie się niewielkie kamienie. Przynoszenie kwiatów na groby nie jest zalecane, gdyż
nie należy do żydowskich zwyczajów, jest to obyczaj chrześcijański. Ogólnie zwyczaje
związane z pochówkiem i cmentarzem traktowane są jako honorowe. Na przykład,
przynależność do bractwa pogrzebowego Chewra Kadisza uważa się za zaszczytną
działalność. Za wyraz szacunku uznaje się uczestnictwo w pogrzebie lub choćby
dołączenie choć na chwilę do konduktu żałobnego. Istnieje tradycja, by osoba, która
napotkała kondukt pogrzebowy, niezwłocznie złożyła ofiarę na cele dobroczynne.

* SŁOWNIK Chewra Kadisza [z aram. Święte Bractwo] to bractwo pogrzebowe – grupa osób zajmujących
się przygotowaniem ciała zmarłej osoby do pochówku i organizacją pogrzebu. Jest to jeden z
najważniejszych elementów każdej wspólnoty żydowskiej, a członkowie bractwa darzeni są wielkim
szacunkiem. [Podręcznik ESJF, str. 52]
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7. KROK PO KROKU: FILMY

W proces tworzenia filmu może być zaangażowana
dowolna liczba uczniów:
•	Jedna grupa może przeprowadzić badania historyczne
(potrzebna będzie pomoc nauczycieli, możesz również
skonsultować się z zespołem Centropy poprzez formularz
kontaktowy, napisz e-mail do naszego koordynatora w Polsce
lub skontaktuj się z nami przez Facebook).
•	Inna grupa może zrobić, znaleźć lub zeskanować zdjęcia
i zająć się ich obróbką.
•	Kolejna grupa może zająć się tworzeniem scenariusza filmu.
•	Część uczniów może odpowiadać za znalezienie darmowych
ścieżek dźwiękowych do wykorzystania w filmie.
•	Inna grupa może być odpowiedzialna za tłumaczenie i
stworzenie napisów w języku angielskim.

Co film powinien zawierać

KROK 1

W przypadku siedmiominutowego filmu powinno się w nim
znaleźć co najmniej 40 zdjęć (1 zdjęcie na każde 10 sekund).
Można użyć własnych zdjęć lub zdjęć archiwalnych, ale tylko
wtedy, kiedy mogą być używane za darmo. Podaj źródło
każdego zdjęcia na końcu filmu.

Pierwszy krokiem jest przeprowadzenie badań:

Poniżej znajduje się przewodnik krok po kroku, jak zrobić film
o żydowskich cmentarzach na terenie Twojego miasta lub regionu.

WAŻNE:
•	Film powinien być w języku polskim z angielskim
tłumaczeniem.
•	Film musi być stworzony w całości przez uczniów, nie przez
nauczycieli czy specjalistów.

a. Kiedy Żydzi osiedlili się w Twojej miejscowości?
b.	Ile cmentarzy żydowskich znajdowało się w Twojej miejscowości w czasie, gdy
społeczność żydowska była już stosunkowo liczna?
c.	Jaka była największa liczba Żydów w Twojej miejscowości i w jakim to było okresie?
d.	Kim byli najsłynniejsi Żydzi pochodzący z Twojej miejscowości albo w jakiś sposób z
nią związani? Czy zostali pochowani na miejscowym cmentarzu?
e.	Ilu Żydów mieszka w Twojej miejscowości teraz i czy pozostał któryś z cmentarzy?
Jeśli żaden się nie zachował, czy zauważyłeś/zauważyłaś upamiętnienie tego miejsca?
f. Czym zajmowali się Żydzi mieszkający w Twoim mieście?
g. Co stało się w czasie Holokaustu?
h. Co stało się z żydowskimi mieszkańcami miasta po Holokauście?
i.	Czy w Twoim mieście istnieje gmina żydowska lub mieszkają Żydzi? Jeśli tak, to czy
organizują warsztaty/ spotkania/ wykłady? Czy spotykają się na szabatach/ w czasie
świąt?
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KROK 2

Znajdź ciekawe zdjęcia, by opowiedzieć swoją historię.
Poszukaj zdjęć w bazach danych, na stronach internetowych (np. Centropy), bibliotekach miejskich
i narodowych, poszukaj w archiwach i muzeach żydowskich. Zapoznaj się także z naszymi wskazówkami
w części Badania historyczne i poszukiwanie zdjęć, aby dowiedzieć się jak można to zrobić.
7. KROK PO KROKU: FILMY

KROK 3

Tworzenie filmu
Jesteś w momencie, kiedy masz przed sobą kolekcję archiwalnych/współczesnych zdjęć i
przygotowane materiały o historii społeczności żydowskiej i cmentarza. Teraz jest czas, byś
odwiedził/a i zobaczył/a żydowskie ślady w Twojej lub sąsiedniej miejscowości i zrobił/a tam kilka
zdjęć lub nakręcił/a kilka ujęć do filmu. Wiele telefonów komórkowych posiada opcję nagrywania
filmów, ale jeśli masz możliwość użycia kamery, wykorzystaj profesjonalny sprzęt.
Mamy dla Ciebie kilka wskazówek, aby Twój film był dobrze nakręcony:
•	Jeśli filmowany przedmiot lub osoba jest w ruchu, wtedy możesz trzymać kamerę w czasie
kręcenia filmu. Jeśli jednak osoba, którą filmujesz siedzi, albo jeśli przygotowujesz ujęcie
synagogi lub cmentarza, spróbuj nakręcić je ze statywem.
•	Jeśli chcesz pokazać pełne ujęcie budynku synagogi, powoli schodź kamerą z góry ku dołowi.
•	Ujęcie nie powinno trwać dłużej niż 20 sekund.
•	Jeśli chcesz nagrać czyjąś wypowiedź lub wywiad z kimś, spróbuj wypożyczyć mały mikrofon,
aby jakość dźwięku była dobra. Mikrofon w telefonie lub kamerze może niewystarczająco
złapać wszystkie dźwięki, a jeśli kręcisz na zewnątrz, dźwięki otoczenia mogą być głośniejsze niż
wypowiedź twojego bohatera.
Bardzo ważne: Jeśli zdecydujesz się na wywiad z jedną osobą, nie wklejaj całego do filmu.
Oczywiście, może być ciekawym elementem, ale nie powinien być głównym wątkiem.
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7. KROK PO KROKU: FILMY

KROK 4

Tworzenie szkicu
Musicie stworzyć szkic wraz ze zdjęciami w pliku tekstowym,
po angielsku. Nie próbuj jednak wklejać zdjęć o dużej
rozdzielczości to pliku tekstowego, bo mogą pojawić się
problemy z formatowaniem - tutaj wystarczą miniatury zdjęć,
skompresowane, w niskiej rozdzielczości.

1.

To jest obraz naszego miasta, które zostało
założone w 1300 roku. Dzisiaj żyje tu około
30.000 osób. Chcielibyśmy przedstawić
Państwu historię Żydów w naszym mieście opowiemy o tutejszym cmentarzu żydowskim
i osobach, które zostały tam pochowane.

2.

Żydzi żyli tutaj od XVIII wieku. W latach
trzydziestych XX wieku ich liczba osiągnęła
10.000 osób.

3.

Rodziny żydowskie na wiele sposobów
przyczyniły się do rozwoju naszego miasta.
Byli rzemieślnikami, arendarzami, lekarzami
czy też prawnikami. Prowadzili także sklepy.
Właścicielem jednego z nich był Pan Herskowitz.

4.

W mieście były dwie szkoły żydowskie. Zdjęcie
przedstawia klasę, która ukończyła szkołę w
1920 roku.

Pamiętaj, że tworzysz dla nas pewną historię. Użyj zdjęć lub
filmu, lub obu opcji, ale stwórz spójną narrację. Jeśli w Twojej
szkole są zajęcia z kreatywnego pisania lub koło teatralne/
filmowe, poproś o pomoc opiekuna.
Poniżej znajdziesz przykład prostej historii miasteczka
z żydowską przeszłością, ale to tylko przykład. Ty możesz
użyć zupełnie innych środków wyrazu. Bądź kreatywny/a.
Pamiętaj: To są wskazówki. Dostosuj je do swojej historii,
którą tworzysz lub znajdź własne, kreatywne rozwiązania.

5.

Na cmentarzu żydowskim było około
5 000 nagrobków. Obecnie jest zniszczony
i zarośnięty.

6.

Zdjęcie przedstawia pomnik na cmentarzu
żydowskim upamiętniający tych, którzy zostali
deportowani i zamordowani w czasie II wojny
światowej. Na tablicy pamiątkowej znajduje
się 98 nazwisk.

7.

Obecnie w naszym mieście mieszka kilka osób
o żydowskich korzeniach. Bernard Cohen
jest jednym z członków niewielkiej gminy
żydowskiej. Zanim przeszedł na emeryturę,
był dentystą.

8.

Kiedy odwiedziliśmy cmentarz żydowski
w naszym mieście natrafiliśmy na groby jego
rodziców - Berty i Hermana Cohenów.

Kontynuuj pisanie swojego
szkicu jak ten, ze zdjęciami
i notatkami, aż to końca
swojej historii.
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7. KROK PO KROKU: FILMY

KROK 5

Produkcja
Do złożenia Waszego filmu potrzebujecie programu do montażu. Jest ich wiele:
Microsoft Photos, Microsoft Movie Maker, Sony Vegas, Apple iMovie, itp. Jeśli Twoja
szkoła na pracownię komputerową i nauczyciela, który potrafi montować filmy,
poproście go o pomoc przy zapoznaniu się z programami.

PORADY!
1. Materiały
		
		
		
		

Podzielcie je na pojedyncze foldery:
• Zdjęcia
• Filmy
• Dźwięki
• Efekty dźwiękowe.

2. Oprogramowanie •	otwórz swój program do montażu i sprawdź, czy masz
import danych 		 dostęp do wszystkich materiałów, które przygotowałeś/aś.
3. Montaż
		
		

•	W programie zobaczysz „timeline”- oś czasu lub „project
area” - obszar roboczy, gdzie możesz złożyć swój film.
•	Najpierw stwórz narrację, w takim tempie jakie Ci
odpowiada, a potem dodawaj inne materiały.
•	Kiedy narracja jest gotowa, dodaj materiały wizualne,
fragmenty wideo i inne efekty.

PAMIĘTAJ, ŻEBY CZĘSTO ZAPISYWAĆ POSTĘPY
W CZASIE PROCESU TWÓRCZEGO!
4. Konwertowanie
		
		

•	Zapisz swój film w rozszerzeniu .mov albo .mp4
•	Zapisz ostateczną wersję na komputerze
•	Wgraj swój film na YouTube.

WAŻNE!
W napisach końcowych uwzględnij:
•	osoby, które brały udział w procesie tworzenia filmu
•	informacje o muzyce użytej w filmie
•	źródła zdjęć i dokumentów archiwalnych, których użyłeś
•	źródła informacji i bibliografię
Używaj tylko zdjęć i muzyki z darmowych źródeł. Dobrym
rozwiązaniem będzie poszukiwanie na Free Music Archive
(muzyka), Flickr CC albo Wikimedia Commons (zdjęcia).
Zapoznaj się z zasadami użycia tych materiałów.
W podziękowaniach uwzględnij także osoby i instytucje,
które pomogły Ci w procesie twórczym: nauczyciele, lokalna
biblioteka, muzeum, gmina żydowska itp.
Wyślij maila do polskiej koordynatorki z linkiem do
swojej pracy. Umieść w nim swoje imię i nazwisko,
nazwę miejscowości, nazwę i adres szkoły i dane
Twojego nauczyciela.
18

8. KROK PO KROKU: BROSZURA INTERNETOWA

KROK 1
W procesie tworzenia broszury może brać udział dowolna liczba uczniów:
•	Jedna grupa może przeprowadzić badania historyczne (potrzebna
będzie pomoc nauczycieli, możesz również skonsultować się z
zespołem Centropy)
•	Druga grupa może zrobić, znaleźć lub zeskanować zdjęcia i zająć się
ich obróbką.
•	Opracowanie może zawierać kilka punktów, napisanych przez różne
zespoły uczniów
•	Inna grupa może zająć się zarządzaniem treścią oraz układaniem
wszystkiego zgodnie z szablonem.
• Inna grupa może być odpowiedzialna za tłumaczenie.
PAMIĘTAJ:
•	Broszura powinna być po polsku z angielskim tłumaczeniem
•	Broszura musi być wykonana i napisana w całości przez uczniów,
nie przez nauczycieli czy specjalistów.

Spójrz na jeden z najlepszych przykładów takiego
przewodnika online, Zsidó Temető Zine, stworzonego przez
Haver, organizację pozarządową z Węgier. Nie martw się,
jeśli nie znasz języka. To tylko inspiracja. Zdecyduj, o którym
cmentarzu chcesz nam opowiedzieć. Zadaj sobie pytania:
1.	Co chciałbyś wiedzieć o tym cmentarzu? Jakie są ważne
daty i fakty w jego historii?
2. Jaka jest historia tego cmentarza?
3. Jaka jest dzisiejsza sytuacja?
2.	Dlaczego ten cmentarz jest ciekawym miejscem do
zwiedzania?
3.	Co można zobaczyć lub czego można się nauczyć
podczas wizyty?
4. Co może być interesujące dla innych uczniów?
5.	Jak może wyglądać strona tytułowa Twojego
przewodnika online? Co sprawi, że będzie wyglądać
interesująco?
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KROK 2
Rozpocznij poszukiwania, zbierając wyniki
w osobnym pliku. Upewnij się, że sprawdzasz
swoje źródła i zapisuj te, których użyłeś. Jeśli nie
jesteś pewien, czy możesz użyć któregoś zapytaj
swojego nauczyciela lub napisz do nas.
KROK 3
To jest broszurka, a nie książka.
Natłok informacji tylko zdezorientuje czytelnika
i rozmyje główny temat.
Napisz tylko kilka zdań na stronie, gdzie
znajduje się Twój materiał zdjęciowy. Upewnij
się, że tekst zawiera najważniejsze informacje.
W miarę możliwości odwiedź cmentarz
żydowski i zrób kilka zdjęć. Jeśli cmentarz
zamknięty, poszukaj zdjęć online. Wybierz
najlepsze zdjęcia, aby zilustrować tekst, który
napisałeś.
KROK 4

8. KROK PO KROKU: BROSZURA INTERNETOWA

Zacznij tworzyć projekt. Otwórz dokument
tekstowy i stwórz swój własny projekt.
Przewodnik online powinien mieć około 12-16
stron (1 strona: Strona tytułowa, Tył: możesz tam
umieścić na przykład wskazówki), oraz zawierać
1-2 zdjęcia na stronę. Pamiętaj, aby pisać na
każdej stronie krótki tekst towarzyszący - Twoja
broszura powinna mieć około 500 słów w sumie.

	
	Na koniec, w ostatniej części Twojej broszury
powinny znaleźć się podziękowanie dla osób,
które Ci pomagały: twój nauczyciel, biblioteka
miejska, społeczność żydowska, czy ktokolwiek
pomagał w poszukiwaniach. Podaj źródło
każdego zdjęcia i tekstu, którego użyłeś.
Teraz nadszedł czas, aby załadować broszurę
do ISSUU.
KROK 5
Załóż bezpłatne konto ISSUU, z którego
będziesz mógł korzystać Ty i Twoja grupa.
Możesz również poprosić swojego nauczyciela
o pomoc w tym zakresie.
KROK 6
Prześlij swój dokument. Automatycznie
utworzy on broszurę online.
WAŻNE: Upewnij się, że wybierzesz opcję: “tylko
na liście” i nie publikuj jeszcze swojej pracy.
KROK 7
Wyślij e-mail do polskiego koordynatora z
linkiem do swojej pracy, wraz z imieniem,
nazwiskiem, nazwą miasta, w którym mieszkasz,
nazwą swojej szkoły oraz imieniem i nazwiskiem
nauczyciela.
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