
Budujemy cyfrowy Pomnik dla Ofiar Narodowego 
Socjalizmu

Dołącz do nas!

Prof. Monika Grütters, minister stanu ds. kultury i mediów, jest od 2021 roku patronem 
#everynamecounts
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https://vimeo.com/497316860/6990efabdc


Upamiętniamy ofiary i osoby, które przeżyły reżim 
narodowosocjalistyczny. Ich historie pokazują 
bowiem, do czego prowadzi dyskryminacja, rasizm i 
antysemityzm. 

#everynamecounts 
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Dawne motywy prześladowań wciąż istnieją

Selma Grünwald, Żydówka i 
działaczka na rzecz praw 
kobiet, więziona w KZ 
Ravensbrück

Johann Herak, Sinti, więziony w 
obozach koncentracyjnych 
Buchenwald i Auschwitz

Arolsen Archives
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Iwan Lutschka, radziecki 
robotnik przymusowy, więziony w 
obozie koncentracyjnym 
Buchenwald



Inicjatywa Arolsen Archives – jej celem jest 
wzniesienie cyfrowego pomnika upamiętniającego 
ofiary prześladowań nazistowskich. Teraz i w
przyszłości.
Jeżeli do akcji przyłączą się dziesiątki tysięcy 
osób na całym świecie, będzie to wyraźny gest 
poparcia dla szacunku,tolerancji i solidarności.

#everynamecounts 
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Cyfrowa pamięć jako 
projekt
crowdsourcingowe

Arolsen Archives buduje ten cyfrowy 

pomnik przy pomocy tysięcy wolontariuszy. 

Digitalizują oni dane i historie życia 

ofiar i osób, które przeżyły reżim

nazistowski. 

Arolsen Archives
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Każdy może pomóc poprzez
rejestrację danych 
zeskanowanych dokumentów. 
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»
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Cytat wolontariusza.

Every name is a pebble
to make a memorial. 
Every name deserves a kind, 
sorrowful thought.



4 kroki, pięć minut
Zaczynamy! 
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Dlaczego projekt
#everynamecounts jest 
taki ważny?

Budujemy ten pomnik, aby ludzkie historie

zachowały i odzyskały twarze. Nie jest to 

bowiem tylko historia, lecz szczególne 

przesłanie dla naszego dzisiejszego

społeczeństwa. 
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Młodzi ludzie, którzy nie mają osobistego 
powiązania z Holocaustem, są wdzięczni za otrzymaną 
szansę indywidualnego i trwałego uczestnictwa w tak 
ważnym projekcie.

»
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Floriane Azoulay, Dyrektor Arolsen Archives



10,000
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zarejestrowanych wolontariuszy 

Sukcesy #everynamecounts 2020

2.5
55,000 

zapisanych dokumentów

otrzymanych wiadomości



Pressestimmen 
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Jest jeszcze wiele do zrobienia!
Nasz cel do roku 2025:
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Aby nasz cyfrowy pomnik był jak najdokładniejszy, 

nasi partnerzy, między innymi Państwowe Muzeum 

Aschwitz-Birkenau, przekazują do #everynamecounts 

wiele ważnych i jeszcze niezapisanych dokumentów.

Do tej pory zindeksowane dokumenty* 

*Stan: grudzień 2020

100% To zadanie na miarę prac Herkulesa, do jego

realizacji potrzebujemy wsparcia każdej

chętnej osoby!



Jak mogą nam Państwo 
pomóc…?

Arolsen Archives
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…jako instytucja lub przedsiębiorstwo:
aroa.to/enc-partner-pl

#everynamecounts
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……jako osoba prywatna
aroa.to/enc-pl

#everynamecounts
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……jako szkoła lub placówka oświatowa
aroa.to/schulen-pl

#everynamecounts
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Pięć powodów, dla których warto nam
pomagać

#everynamecounts
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Co dalej? 
Kolejne etapy projektu:
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21 stycznia

2021

Inauguracja #everynamecounts 

2021: Instalacja medialna na 

budynku Ambasady Francji 

przy Pariser Platz w 

Berlinie.

21 marca

2021

Akcja w mediach 

społecznościowych dla 

uczczenia Międzynarodowego

Dnia Walki z Dyskryminacja 

Rasową, w której uczestniczą 

partnerzy, znane osobistości 

i wszystkie zainteresowane 

osoby. 

27 stycznia

2021

Wyzwolenie obozu 

koncentracyjnego Auschwitz-

Birkenau: Międzynarodowy Dzień 

Pamięci o Ofiarach Holokaustu. 

Tego dnia jak najwięcej osób 

powinno dać dobry przykład, 

poświęcić czas dla

#everynamecounts i 

zarejestrować kilka dokumentów.



Budujemy cyfrowy pomnik. 
Przyłącz się do nas! 
Dołącz do #everynamecounts, 
chętnie powiemy jak to zrobić! 
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Christine Rutke und Anna Meier-Osiński

E: enc@arolsen-archives.org

W: aroa.to/enc-partner-en



Erinnern


