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Spędźmy wspólnie ten dzień i poroz-
mawiajmy o granicach. Te rozmowy 
pomogą nam je przekroczyć pod-
czas pikniku i spotkań w Gedenk
stätte Berliner Mauer (Miejsce Pa-
mięci Muru Berlińskiego)

Chusta z autografami, torba na laptop, puszka 
farby w aerozolu, dokument potwierdzający sta-
tus wolnego słuchacza – co te przedmioty mają 
ze sobą wspólnego? Są one związane z do-
świadczeniem granic. Czasem los pojedynczych 
przedmiotów może nam przybliżyć wielką histo-
rię. Szukamy przedmiotów, które opowiedzą nam 
Wasze osobiste doświadczenie granic. Równo 
60 lat od budowy Muru Berlińskiego chcemy się 
dowiedzieć, jakie macie wspomnienia związanie 
z granicami politycznymi na całym świecie? 

14 sierpnia zapraszamy wszystkich mieszkańców 
i mieszkanki Berlina, aby podczas wspólnego 
jedzenia, rozmów i słuchania opowieści przyjrzeć 
się problemowi granic, Waszym przedmiotom i 
ukrytym w nich historiom: chcemy spędzić ten 
dzień razem, bez granic.

Dołącz do Berlińskiego Pikniku – Panberliner 
Picknick! Jak to zrobić?
Zorganizujcie piknik wzdłuż dawnego pasa 
granicznego Muru Berlińskiego!
Wybierzcie się tego dnia na piknik wzdłuż dawnego pasa 
granicznego Berlin/Brandeburgia. Najlepiej z kimś nowym. 
Może z sąsiadką, z którą tylko zdawkowo się witasz, z mi-
łym sprzedawcą ze sklepu całodobowego albo z kurierką 
DHL, która pomaga Wam przez całą pandemię? Wymień-
cie się swoimi wspomnieniami, przemyśleniami i doświad-
czeniami związanymi z Murem Berlińskim, budową Muru 
13 sierpnia 1961 roku oraz granicami na całym świecie.

Podzielcie się swoimi zdjęciami w mediach 
społecznościowych!
Pokażcie swój piknik światu przez opublikowanie na Insta-
gramie zdjęć z tego wydarzenia, opisanie go hasztagami 
#panberlinerpicknick oraz #sprechenuebergrenzen i po-
dzielenie się swoimi przemyśleniami. Wśród wszystkich 
piknikowiczów rozlosujemy zestaw prezentów od Stiftung 
Berliner Mauer.

Pozwólcie nam uwiecznić na filmie historie 
Waszych przedmiotów związane z granicami!
Przyjdźcie do Gedenkstätte Berliner Mauer i przynieście ze 
sobą jeden przedmiot opowiadający Wasze osobiste do-
świadczenia granic. Chcielibyśmy nagrać i udokumentować 
Wasze świadectwa dotyczące tych obiektów na naszym 
żółtym stanowisku do przeprowadzania wywiadów. Roz-
mowę możemy prowadzić po niemiecku, arabsku, polsku, 
turecku, rosyjsku, angielsku lub wietnamsku. 

Miejsce: Gedenkstätte Berliner Mauer, naprzeciwko 
 Besucherzentrum (Centrum Zwiedzających), Bernauer 
Straße 119, 13355 Berlin (stacja SBahnhof Nordbahnhof), 
godziny otwarcia: od 10:00 do 18:00

#panberlinerpicknick
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