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"Niepodległość odzyskiwana i tracona” - najmłodsi poznają
historię dzięki seniorom [FILM, ZDJĘCIA]
'Niepodległość odzyskiwana i tracona. 1918/1939/1945/1989: kamienie milowe rodzinnej pamięci'
to tytuł projektu Stowarzyszenia Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych, którego
beneficjentem jest również Radio Opole, realizowanego w ramach programu dotacyjnego
„Koalicje dla Niepodległej”.
Celem programu jest włącznie mieszkańców w działania zwiększające świadomość na temat
wydarzeń związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości i odbudową państwowości, w
których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna, dotycząca różnych dróg poszczególnych dzielnic
kraju prowadzących do niepodległości.<br /> <br /> W ramach tego przedsięwzięcia dzieci i
młodzież z okolic Łambinowic przez ostatnie dwa miesiące uczestniczyły w warsztatach
zorganizowanych w muzeum, a prowadzonych przez specjalistów w kilku dziedzinach, m.in. przez
genealogów, socjologów, plastyków, historyków i dziennikarzy.<br /> <br /> – Pani oprowadzała
nas po muzeum, a później wzięliśmy udział w zajęciach dotyczących drzew genealogicznych.
Bardzo mi się podobało – mówiła Wiktoria, jedna z uczestniczek zajęć w Centralnym Muzeum
Jeńców Wojennych. – Zaciekawiło mnie to, że mogę znaleźć w dokumentach ślady po moim
dziadku, który uczestniczył w wojnie, a został otoczony przez Niemców, bo był w artylerii konnej.
Został wywieziony, potem nie da się już nic znaleźć – dodaje Paweł. <br /> – Dzieci w wieku
przedszkolnym skupiły się głównie na działaniach plastycznych. Poznawały historię poprzez
zabawę. Dzieci z klas I-III też miały łatwiejsze do wykonania zadania. Dzieci od klasy IV do VIII
były bardziej zaangażowane. Wybraliśmy 12 osób, które przeprowadziły wywiady z seniorami – na
temat przeszłości, pamięci rodzinnej, historii wojennych. Na bazie tych rozmów powstanie
reportaż – wyjaśnia dr Anna Czerner z Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych.<br /> <br />
Przedszkolaki i młodsze dzieci ze szkół podstawowych rysowały mapy obrazujące historie
rodzinne i drzewa genealogiczne swoich rodzin. Dwanaścioro starszych uczniów skupiło się na
nagrywaniu rozmów z członkami swoich rodzin i innymi osobami będącymi świadkami niektórych
przełomowych momentów historii naszego kraju. <br /> <br /> Efekt końcowy ich pracy, czyli
reportaż radiowy zostanie wyemitowany na antenie Radia Opole. 11 listopada, przy okazji
świętowania rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w siedzibie rozgłośni odbędzie się
spotkanie z uczestnikami, będzie też poprowadzona audycja „Przy świątecznym stole” (godz.
14:00-15:00), w której zostaną wykorzystane fragmenty wywiadów nagranych przez uczniów.
Później na antenie Radia Opole zostanie też wyemitowany reportaż na podstawie tych nagrań.
Wydana będzie również specjalna broszura na temat projektu pod nazwą „Różne historie,
wspólne miejsce”.<br /> <br /> <span style="font-style: italic;">Materiał zrealizowany w ramach
projektu pn. „Niepodległość odzyskiwana i tracona. 1918/1945/1989: kamienie milowe rodzinnej
pamięci”, dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022
w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.<br /> <br /> Koordynator
projektu:<br /> <ul> <li>Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców

Wojennych</li> </ul><br /> Koalicjanci projektu:<br /> <ul> <li>Centralne Muzeum Jeńców
Wojennych</li> <li><span style="font-style: italic;">Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w
Opolu „RADIO OPOLE” S.A.</span></li> <li><span style="font-style: italic;">Publiczna Szkoła
Podstawowa im. Bohaterów Walki z Faszyzmem w </span></li> <li><span style="font-style:
italic;">Łambinowicach</span></li> <li><span style="font-style: italic;">Publiczne Przedszkole
w Łambinowicach</span></li> <li><span style="font-style: italic;">Urząd Gminy w
Łambinowicach</span></li> </ul><br /> <br /> </span>

