
Gdańsk, 17.10.2019 r.

Szanowni Państwo,

Fundacja  Mikroakademia  pragnie  zaprosić  Uczniów szkół  województwa  pomorskiego  do  udziału  w

konkursie  organizowanym  w  ramach  projektu  „POMORSKIE  KORZENIE  KRESOWE”,  który  jest

dofinansowany w ramach ogólnopolskiego programu grantowego „Patriotyzm Jutra” realizowanego ze środków

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Celem głównym projektu jest popularyzowanie wiedzy o historii  polskich Kresów Wschodnich I i  II

Rzeczypospolitej wśród uczniów szkół województwa pomorskiego. 

Fundacja Mikroakademia zamierza poprzez zachęcenie do odkrywania,  udokumentowania, pozyskania

wspomnień  i  zdjęć  przyczynić  się  do  budowania  szacunku,  więzi  i  współodpowiedzialności  za  polskie

dziedzictwo  kulturowe,  wzmacniania  świadomości  w zakresie  jego  wartości,  potrzeby utrwalenia  i  podjęcia

ochrony.  Pragniemy  również  dzięki  zaangażowaniu  młodzieży,  nauczycieli,  żywych  świadków historii  oraz

zgromadzeniu ich wspomnień promować postawy patriotyczne i  kształtować świadomego własnej tożsamości

obywatela poprzez upowszechnianie i popularyzację wiedzy dotyczącej historii Polski i polskiego dziedzictwa

kulturowego. To z kolei przyczyni się do ukazania historii narodowej jako cennego źródła wartości, wzorców i

odniesień,  które inspiruje  do działań twórczych.  Narzędziami  tej  twórczości  będą prezentacje multimedialne,

wystawy  plastyczne,  filmy  i  relacje  dźwiękowe,  wystawy  zdjęć  itp.  Projekt  ma  również  przyczynić  się  do

odkrycia jak dziedzictwo kresów wschodnich wpłynęło na lokalną historię "małych ojczyzn".

„POMORSKIE  KORZENIE  KRESOWE”  ma  na  celu  zachowanie  pamięci  o  dziejach  i  przeżyciach

żyjących  jeszcze  mieszkańców  Pomorza  pochodzących  z  kresów.  Będzie  okazją  do  międzypokoleniowego

upamiętniania  dziejów ojczystych  i  przywracanie  pamięci  lokalnej  poprzez odkrywanie  historii  mieszkańców

"małej pomorskiej ojczyzny" i jej zasobów źródłowych pomiędzy uczniami szkół a seniorami z ich otoczenia,

którzy od dnia ekspatriacji zamieszkali na Pomorzu, a urodzili się i wychowywali na Kresach Wschodnich. 

W trakcie projektu odbędą się żywe lekcje historii, zebrane zostaną pamiątki i świadectwa historyczne,

zorganizowane  zostaną  wystawy  zdjęć,  a  najciekawsze  prezentacje  zostaną  pokazane  na  gali  w  Studiu

Koncertowym  im.  Janusza  Hajduna  w  Radiu  Gdańsk  oraz  wydrukowane  w  publikacji  projektowej  pt.

„POMORSKIE KORZENIE KRESOWE”. Dzięki projektowi młodzież będzie mogła zrozumieć wielokulturowe

tradycje kultywowane w różnych miejscowościach na Pomorzu, a wywodzące się z dawnych ziem II RP tj. z

miłośników Wilna, Grodna, Lwowa, Lidy,  Ponar, Wołkowysk,  Polesia czy Podola. Przeprowadzenie projektu

pozwoli również rozbudować ekspozycję Domu Kresy,  gdzie już dziś trwają zabiegi o zachowanie polskiego

dziedzictwa narodowego jakie powstało na Kresach Wschodnich. Ważne jest również budowanie świadomości

młodzieży,  aby Kresowiacy nie byli  przez nich identyfikowani jako „ludzie zza Buga”, a osoby urodzone w

Terespolu, że pochodzą z Ukrainy.

Zgłoszenia i szczegółowe informacje: Agnieszka Radzimska-Kowalik 601-64-15-11

http://kresowe.pomorze.pl/


