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"Niepodległość odzyskiwana i tracona…” – projekt CMJW
Biuro Programu „Niepodległa” ogłosiło wyniki naboru w ramach programu dotacyjnego „Koalicje
dla Niepodległej”. 119 podmiotów otrzyma łącznie 2 mln zł dotacji, wśród beneficjentów znalazło
się Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych. Centralne Muzeum Jeńców
Wojennych w Opolu-Łambinowicach oraz Radio Opole są jednymi z koalicjantów tego
przedsięwzięcia.
<p>"Niepodległość odzyskiwana i tracona. 1918/1939/1945/1989: kamienie milowe rodzinnej
pamięci" to tytuł nagrodzonego projektu. Został on pozytywnie oceniony i otrzymał
dofinansowanie z Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.<br /> </p> <p><br
/> Ideą zaproponowanego przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu-Łambinowicach
przedsięwzięcia jest uchwycenie lokalnej specyfiki poprzez rekonstrukcję losów rodzinnych
współczesnych łambinowiczan, w odniesieniu do przełomowych dat znaczących polską drogę do
pełnej wolności.<br /> <br /> </p> <p> </p> <p>Do wspólnego odkrywania
reprezentatywnych dla Łambinowic historii rodzinnych zaproszone zostaną miejscowe dzieci oraz
młodzież. Stworzą one pod opieką profesjonalistów (dziennikarzy, plastyków, socjologów), m.in.:
reportaż radiowy przygotowany na podstawie samodzielnie przeprowadzonych wywiadów ze
starszymi mieszkańcami Łambinowic, mapy obrazujące historie rodzinne, drzewa genealogiczne
własnych rodzin, a także broszurę nt. projektu pt. „Różne historie, wspólne miejsce”,
dokumentującą przebieg projektu.<br /> <br /> </p> <p> </p> <p>Głównym rezultatem
projektu będzie reportaż radiowy przygotowany przez młodzież szkolną z Łambinowic i
okolicznych miejscowości, pod opieką merytoryczną dziennikarzy z Radia Opola. Uroczysta
premiera reportażu odbędzie się w siedzibie Radia przy okazji świętowania rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości, 11 listopada 2019 roku. Ponadto, wydana zostanie broszura
promująca efekty projektu i zorganizowana zostanie sesja podsumowująca projekt.</p> <p><br
/> Pierwsze warsztaty rozpoczną się w łambinowickim muzeum już 10 września. Będą to zajęcia
plastyczne (dla najmłodszych), warsztaty genealogiczne oraz warsztaty o muzeum historycznym.
Towarzyszyć im będzie oprowadzanie po muzeum i Miejscu Pamięci Narodowej. <br /> </p> <p>
</p> <p><br /> Dodajmy, że celem programu „Koalicje dla Niepodległej” jest włączenie
mieszkańców w działania związane ze zwiększeniem świadomości na temat wydarzeń związanych
z odzyskaniem przez Polskę niepodległości i odbudową państwowości, w których istotną rolę
odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju
prowadzącymi do niepodległości. Więcej informacji można znaleźć na stronie: <a
href="https://niepodlegla.gov.pl/grants/wyniki-naboru-w-programie-dotacyjnym-koalicje-dla-niepo
dleglej-2019/">https://niepodlegla.gov.pl/grants/wyniki-naboru-w-programie-dotacyjnym-koalicjedla-niepodleglej-2019/</a></p>

