Gminny O¶rodek Kultury w Lasecznie

Moje korzenie - projekt w ramach programu Dzialaj Lokalnie VII 2010
14.12.2010.

G³ównym celem projektu by³o ukazanie m³odemu pokoleniu historii miejscowo¶ci w której ¿yj±, odnalezienie w³asnej
to¿samo¶ci spo³ecznej i kulturowej, odkrycie przywi±zania do &bdquo;Ma³ej ojczyzny&rdquo;, poznanie losów ludzi z
którymi ¿yj± na co dzieñ. Cel zosta³ osi±gniêty w pe³ni poprzez zrealizowanie nastêpuj±cych dzia³añ projektowych:
zorganizowali¶my i przeprowadzili¶my cykl spotkañ edukacyjno-historycznych w miejscowo¶ciach Tynwa³d,
Rudzienice, Z±browo, Laseczno, gdzie na ka¿d± miejscowo¶æ przypada³y trzy spotkania z mieszkañcami danej
miejscowo¶ci.

W Tynwa³dzie w sali wiejskiej odby³y siê spotkania w dniach: 09. 07.2010, 06.09.2010 i 24.09.2010 z seniorami
znaj±cymi losy swojej miejscowo¶ci i z mieszkañcami m³odego pokolenia. W realizacjê spotkañ oprócz pracowników
GOK-u zaanga¿owali siê mieszkañcy Tynwa³du pod kierownictwem pani Bogumi³y Kowalskiej i so³tysa Tynwa³du
pana Miros³awa Wolaka.
W Rudzienickiej sali wiejskiej odby³y siê spotkania w dniach: 31.08.2010, 08.09.2010, 23.09.2010 z mieszkañcami
maj±cymi chêæ przekazania uczestnikom spotkañ swojej wiedzy tycz±cej miejscowo¶ci, w której ¿yj±. Mieszkañcy
Rudzienic równie¿ bardzo chêtnie w³±czyli siê w organizacjê spotkañ pod kierownictwem pani Alicji Osasiuk.
W Z±browie w sali wiejskiej odby³y siê spotkania w dniach: 03.09.2010, 15.09.2010, 24.09.2010 z seniorami znaj±cymi
dzieje i wydarzenia maj±ce wp³yw na kszta³towanie siê wsi Z±browa. W pomoc przy organizowaniu i przeprowadzeniu
w³±czy³a siê Rada So³ecka wsi Z±browa oraz pani Teresa Oleksiak.

W Lasecznie w sali wiejskiej odby³y siê spotkania w dniach: 09.09.2010, 17.09.2010, 01.10.2010 z seniorami znaj±cymi
losy Laseczna i pragn±cymi siê z nami (mieszkañcami wsi) podzieliæ w³asn± wiedz± historyczn±.
Uzyskane informacje z wy¿ej wymienionych spotkañ edukacyjno-historycznych zosta³y zarejestrowane za pomoc±
cyfrowego dyktafonu, gdzie nastêpnie zosta³y przekazane wraz ze zdjêciami obrazuj±cymi przebieg spotkañ osobie
posiadaj±cej zdolno¶ci literackie, któr± by³a pani Krystyna Kurowska. Powierzenie zarejestrowanych informacji
historyczno-dziejowych pani Krystynie Kurowskiej gwarantowa³o profesjonalizm przygotowania materia³u uzyskanego
ze spotkañ w postaci kronik tycz±cych danych miejscowo¶ci, które nastêpnie zosta³y przekazane firmie poligraficznej
do ich oprawy.

Podziêkowanie seniorom za wziêcie udzia³u w operacji by³a zorganizowana specjalnie na ich cze¶æ wycieczka do
Torunia (22.10.2010), w której wziê³o udzia³ 40 seniorów. W programie wycieczki by³o zwiedzanie Starówki toruñskiej
oraz obejrzenie spektaklu pt. "Caritas. Dwie minuty ciszy". Uczestnicy wycieczki mieli te¿ mo¿liwo¶æ dokonania zakupów w
toruñskich sklepach. Nie zabrak³o tak¿e zakupu toruñskich pierników. Po zwiedzaniu starówki toruñskiej seniorzy
obejrzeli spektakl pt. "Caritas. Dwie minuty ciszy", który pozostawi³ na twarzach widzów grymas namys³u nad
wspó³czesno¶ci±.
Efekty i korzy¶ci zrealizowanego projektu by³y i s± nadal dziêki wydanym kronikom mówi±cym o dziejach i losach
danych miejscowo¶ci to: odkrycie i poznanie przez m³odych ludzi historii oraz losów mieszkañców Tynwa³du, Rudzienic,
Laseczna i Z±browa. Podniesienie ¶wiadomo¶ci patriotycznej i historycznej m³odych mieszkañców, osób doros³ych
zamieszkuj±cych dane miejscowo¶ci. Aktywne spêdzenie wolnego czasu m³odzie¿y i doros³ych, pog³êbiaj±ce
w³asn± to¿samo¶æ kulturow± oraz zintegrowanie siê spo³eczne uczestników projektu. Efektem materialnym projektu s±
wydane cztery kroniki Tynwa³du, Rudzienic, Laseczna, Z±browa, które zosta³y przekazane so³tysom danych
miejscowo¶ci. Ka¿dy zainteresowany bêdzie mia³ prawo przeczytaæ i tym samym zdobyæ wiedzê historyczn± o danej
miejscowo¶ci.
Zakoñczeniem projektu by³o przygotowanie pokazu multimedialnego ze zdjêciami przedstawiaj±cymi przebieg
spotkañ edukacyjno-historycznych oraz archiwalnymi zdjêciami przedstawiaj±cymi historiê architektury, ¿ycia
spo³ecznego i kulturalnego danych miejscowo¶ci. Prezentacja zosta³a wy¶wietlona na &bdquo;Koncercie
Niepodleg³o¶ciowym&rdquo; w Rudzienicach (13.11.2010), na którym zosta³y zaprezentowane kroniki miejscowo¶ci
Laseczna, Z±browa, Tynwa³du i Rudzienic. W koncercie wziêli udzia³ zaproszeni seniorzy, bez udzia³u których cele
projektu nie zosta³y by osi±gniête. W trakcie koncertu odby³o siê uroczyste podziêkowanie seniorom za wk³ad pracy
i zaanga¿owanie w realizacjê operacji, czego wyrazem by³y wrêczone czerwone ró¿e przez Wójta Gminy I³awa.
Zadanie "dofinansowano ze ¶rodków Programu "Dzia³aj lokalnie VII" Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolno¶ci
realizowanego przez Akademiê Rozwoju Filantropii w Polsce" oraz Lokalnej Organizacji Grantowej w I³awie.

Zdjêcia przedstawiaj± uczestników spotkañ i prowadz±cych projekt, a tak¿e wykonawców koncertu, na którym zosta³a
wy¶wietlona prezentacja multimedialna zwi±zana z projektem. Mo¿na te¿ zauwa¿yæ wójta Gminy I³awa, wrêczaj±cego
kwiat ró¿y mieszkañcom uczestnicz±cym w tworzeniu kronik poszczególnych miejscowo¶ci i uczestników wycieczki do
Torunia.
http://www.goklaseczno.pl
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