
„Historia w pięknych miejscach i wspomnieniach zaklęta”- działania projektowe.

W  dniach  07.10.2020-30.10.2020  odbywa  się  projekt  „Historia  w  pięknych
miejscach i wspomnieniach zaklęta” Jego realizacja jest możliwa dzięki  uzyskanemu
dofinansowaniu   ze środków  Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych,  Budownictwa  i
Ojczyzny Republiki Federalnej Niemiec”.

 Postanowienia Konferencji Jałtańskiej szczególnie dotkliwie odczuli obywatele
narodowości biorących udział w projekcie. Wzajemne pretensje i żale, szczególnie
mocno zakorzenione w starszym pokoleniu do dnia dzisiejszego dzielą nasze kraje.
Młodzi  ludzie-  uczestnicy  naszego  programu,  nie  będąc  obciążonymi  tymi
negatywnymi emocjami mają szansę „wydobyć z zapomnienia”  dobre wspomnienia i
wzbogacając  je  swoimi  przemyśleniami,  innowacyjnymi  technikami  pracy,
spróbować  zbudować  na  nich  nowe  mosty  porozumienia-  tworząc  produkt-
scenariusz opowiadania o tych terenach i osobach je zamieszkujących.

Uczestnicy  projektu  w  jego  wstępnej  fazie  wzięli  udział  w  kompleksowych
warsztatach: historycznych,  biograficznych,  fotograficznych,  praktycznie
wykorzystując i obserwując czym jest dialog międzykulturowy i międzynarodowy, a
także  jakie  wyzwania  niesie  ze  sobą  połączenie  go  z  dialogiem
międzypokoleniowym. 

Młodzi ludzie  podczas  warsztatów  historycznych odkryli swoją  tożsamość,
poznając  historię  rodzinną  i  regionalną.  Zastanowili   się  nad  relacjami  pomiędzy
naszymi krajami,  które w bezpośredni  sposób dotykały i  dotykają wciąż życia ich
rodzin,  nabyli  wiedzę  na  temat  historii  powojennej,  a  w  szczególności  tematyki
wypędzeń. Młodzież została zapoznana z  metodą: „Dydaktycznego Kwadratu”, tzn.
połączenia w jednym czasie i miejscu 4 elementów: historii Europy w latach 1933 -
1947, opowiadań typu: oral  history, oraz własnej  historii  – opowiadań dziadków i
pradziadków  młodzieży  biorącej  udział  w  projekcie. Dalszy  etap  to odkrywanie
własnej  tożsamości  na tle przemian w ówczesnej  Europie,  umiejscowienie historii
mojej rodziny w tej perspektywie  oraz odniesienie tych treści do teraźniejszości – i
wykorzystania  możliwości  samodzielnego  kształtowania  swojego  otoczenia”.
Uczestnicy wykonali fotografie, oraz przeprowadzili wywiady, wykorzystując technikę
oral history opracowali biografie osób przesiedlonych i wysiedlonych, które otworzą
prywatne albumy osobistych historii starszego pokolenia.

Realizacja  panelu  badawczego-  Seminarium  „Niemieckie  dziedzictwo
kulturowe na Dolnym Śląsku” ma w zamyśle podkreślenie obecności Niemców na
tych  terenach  i  dostrzeżenia  ich  dziedzictwa  kulturowego.  Młodzież  podczas
warsztatów  zastanawiała  sie  nad  znaczeniem  słowa-dziedzictwo  kulturowe  oraz
odbyła wizyty studyjne do miejsc historycznych.

Ostatni  etap  działań  projektowych  to  archiwizacja  zebranych  materiałów  i
prace  nad  prezentacjami.  Ten  etap   zbiega  się  z  wprowadzonym  zdalnym
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nauczaniem, dlatego przechodzimy do pracy na platformie i specjalnie stworzonym
do tego kanale projektowym.

Iwona Wysocka
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