
HISTORIA TECHNIKI  
NA POMORZU 

Wie bringt man ein Denkmal 

anderen Menschen näher? 

Beispiele für gute Praktiken.  
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Wie kann man über ein Denkmal erzählen?  

Welche Mittel und Formen sollten eingesetzt werden, um sie für 

das Erbe zu interessieren? 

 

Hier sind einige Beispiele für Lösungen, die Sie vielleicht 

inspirieren 

Im Folgenden finden Sie einige Lösungsbeispiele, die Sie 

vielleicht dazu inspirieren, diese in Ihrem eigenen Projekt zu 

verwenden oder zu modifizieren. 
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Entwicklung von Besichtigungsrouten für technische Denkmäler mit einer Karte und Organisation von 

Exkursionen/Wanderungen mit einer Geschichte über dieses Erbe (in der Rolle von Führern) für 

Mitglieder der Gemeinde https://malopolskatogo.pl/malopolskie-twin-peaks-przemyslowe-dziedzictwo-plazy-i-chelmka/];  

[ilustracja - https://issuu.com/visitbydgoszcz/docs/kanalowe_zagadki]; 

https://malopolskatogo.pl/malopolskie-twin-peaks-przemyslowe-dziedzictwo-plazy-i-chelmka/
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Entwicklung und Umsetzung (in digitaler Form) eines ingenieurwissenschaftlichen Lehrpfads rund um das 

Gelände [https://szlakikultury.ariari.org]; [https://ariari.org/pl/dziedzictwo-kulturowe/130-mlyny-cukrownie-spoldzielnie.html]; 

[https://visitbydgoszcz.pl/pl/odkryj/trasy-zwiedzania/2439-szlak-zabytkow-hydrotechniki] 

[Ilustracje - https://visitbydgoszcz.pl/images/doswiadcz/Trasy_zwiedzania/hydrotechnika/hydrotechnika_bydgoszcz.pdf]; 
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Entwicklung / Gestaltung einer Denkmalkarte in Papier- oder digitaler Form) [https://mapazabytkow.pl]. 

[ilustracja - https://pow.dzierzoniow.pl/www/files/2020/08/Mapa-atrakcja-Dolnego-Śląska.pdf] 
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Erstellen Sie einen gedruckten oder digitalen Leitfaden mit Hilfe von handgemachten Fotos (z. B. mit 

Handys).  [ilustracja - https://issuu.com/visitbydgoszcz/docs/przewodnik_teh2o.compressed] 
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Aufnahme der Guide als Video- oder Audiospur.    

[film - Tajemnice Szczecina cz. 1 - sedinaPL - https://youtu.be/t_petBBVbTI] 
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Mit den Fotografien des Denkmals / der Denkmäler kann eine Ausstellung im öffentlichen Raum 

vorbereitet werden, z.B. in Form von Drucken, die am Zaun angebracht werden.                                         

[ilustracja - http://www.podlasie24.pl/lukow/kultura/lok-nowe-wystawy-plenerowe-2ed8e.html] 
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Mit den Fotos des Denkmals / der Denkmäler können Sie eine digitale Ausstellung vorbereiten - verfügbar im 

Internet. 

[przezentacja - [http://muzeum.bydgoszcz.pl/wystawy/id,281,0,0,140-lat-zbiorow-Muzeum-Okregowego-im-Leona-Wyczolkowskiego-w-Bydgoszczy]  
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Die Zielmaßnahme kann auch die Erstellung eines Blogs sein, in dem im Laufe des Projekts weitere 

Einträge erstellt werden. 

[ilustracja - https://www.podrozepokulturze.pl/tag/szlak-dziedzictwa-przemyslowego/]; 
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Vorbereitung und Realisierung eines Videos oder einer Reihe von Videos zum technischen Erbe. Wenn 

Sie eine Serie von Videos vorbereiten, können Sie einen Kanal auf YouTube einrichten und die 

Möglichkeiten dieses Portals nutzen. 

[film - TAKA HISTORIA odc. 8 Wąskotorówka, czyli Klajnbanka, GOK Pilchowice - https://youtu.be/Bba9Jy682gQ] 
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Die Aktivitäten mit Fotos können auch auf das Projekt erweitert werden, ein Selfie mit einem ausgewählten 

technischen Denkmal zu machen. Dabei werden die jungen Rezipienten ermutigt, Fotos in einer interessanten 

und ungewöhnlichen Umgebung zu machen, den Hashtag #techniczneselfie hinzuzufügen, die Fotos mit 

Informationen über das Denkmal anzureichern und sie auf ihren eigenen sozialen Medien zu veröffentlichen. 

[ilustracja z przeglądarki Google - https://tiny.pl/rl5td] 
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Mit der Fotobearbeitung können Sie auch den Spielspaß der "Memes" kombinieren - d.h. das Hinzufügen von 

(oft witzigen) Texten zu Fotos, erweitert mit Informationen über das Denkmal und die Veröffentlichung auf den 

eigenen sozialen Medien mit #historiatechnikinapomorzu und #memyztechniki. 

[ilustracja - https://www.instagram.com/explore/tags/mobemy/]; 
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Gefundene Manifestationen des technischen Erbes markieren und in ein Geocaching-Netzwerk einbinden.  

"Geocaching" ist eine Art von Outdoor-Spiel, das mit der Popularisierung von GPS-Empfängern entstanden ist. Kurz 

gesagt, es besteht darin, Caches (Kessas) zu finden, die überall auf der Welt platziert sind. Diese wiederum werden 

von anderen (meist erfahreneren) Spielteilnehmern versteckt. Es ist ein bisschen wie eine Schatzsuche. Nur, dass 

die Schätze selbst nicht wertvoll sind - es geht nicht darum, reich zu werden, sondern um die Befriedigung, einen 

Cache zu finden. - http://plecakwspomnien.pl/2018/02/co-to-jest-geocaching/. 

[ilustracja prezentuje skrytki geocachingowe w Szczecinie -  https://www.geocaching.pl/map.php 
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     Quest [np. https://www.zabytkitechniki.pl/staticcontent/343528]. 

„Questing kombiniert Elemente von Scouting, Feldspielen und neuen Technologien. Jedes Spiel wird mit dem Finden eines 

Schatzes gekrönt. Der Tourist verwandelt sich vom passiven Zuhörer in einen Schatzsucher, dessen Ziel es ist, Geheimnisse, 

vergessene Geschichten, kulturellen Reichtum oder einen alten Ort zu entdecken." - http://questing.pl/co-to-jest-questing/  

[ilustracje - 

https://www.gorlice.pl/files/files/Quest_Gorlice_07_

10_20.pdf] 
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Opracowanie questów. 

[ilustracje - quest - Szczecińskie marki 

przemysłowe - Muzeum Techniki i Komunikacji - 

Zajezdnia Sztuki w Szczecinie. 
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Erstellung eines Comics über das technische Erbe einer Region.  

Wie ein Comic entsteht, wird in dem vom Józef-Piłsudski-Museum in Sulejówek vorbereiteten Film A Recipe 

for Comics beschrieben - https://youtu.be/D-O21w3CuLA] 
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Erstellung eines Comics über das 

technische Erbe einer bestimmten 

Region, auch in einer digitalen / 

Instagram-Version, z.B. wie das 

Nationalmuseum in Krakau 

[https://www.instagram.com/thenationalmuseumink

rakow/]; 

https://www.instagram.com/thenationalmuseuminkrakow/
https://www.instagram.com/thenationalmuseuminkrakow/
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Aktivitäten, die auf mündlicher Geschichte basieren - Erreichen von Menschen, die Kenntnisse über das 

technische Erbe der Region haben (Zeugen der Geschichte) und Aufzeichnung ihrer Berichte (auch per 

Handy). [https://audiohistoria.pl]; [http://tsk24.pl/index.php/szkolnictwo-i-oswiata/11026-moje-miasto-we-wspomnieniach-lata-

60-te-70-te-80-te-xx-wieku-projekt-edukacyjny-zespol-placowek-oswiatowych-szkola-podstawowa-nr-2]. 

[film Okruchy przeszłości, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego - https://youtu.be/FlmoRygWJMA] 
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Es kann eine große Herausforderung, aber auch eine tolle Erfahrung sein, zu versuchen, ein Musikstück 

zu schreiben und ein Musikvideo über technisches Erbe zu produzieren - zum Beispiel ein Hip-Hop-

Video.  

[teledysk - Girls Power - Hip-hopem w kulturę - https://www.youtube.com/watch?v=01TajP0MZjc&feature=youtu.be]; 
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UND SIE  

 

wie würden Sie Ihr gewähltes 

Denkmal anderen präsentieren? 


