Zrealizuj z nami projekt:

Uwolnij wspomnienia
który otrzymał dofinansowanie Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra, a realizowany jest przez
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu.

Bądź kreatywny i uwolnij wspomnienia!
Zapraszamy właśnie Ciebie jeśli:
•
•
•
•

patriotyzm jest dla Ciebie twórczym odkrywaniem przeszłości, ale też szukaniem swojego miejsca w życiu,
interesuje Cię historia i chcesz o niej napisać inspirując się życiem gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej
oraz wspomnieniami osób najbliższych, bądź innych osób, które chcą się nimi podzielić,
szukasz swojej tożsamości i wrażliwości do świata,
chcesz odkrywać nowe oblicze patriotyzmu poprzez pogłębianie swojej wiedzy.

Przygotowaliśmy dla Ciebie warsztaty:
•

Kreatywnego pisania – prowadzi Artur Jabłoński, autor jednego z najpoczytniejszych blogów:
www.ArturJablonski.com
Opanujesz umiejętność pisania różnych tekstów literackich – od reportażu po opowiadanie i poznasz aplikacje
pozwalające pisać i edytować tekst jednocześnie kilku osobom lub automatycznie poprawiające styl autora.

•

Wywalczyć słowo - czyli jak słuchać aktywnie i prowadzić rozmowę – prowadzi Aleksandra Zińczuk, liderka
międzynarodowej Grupy Mowa Żywa, poetka, i niezależna badaczka wieloetnicznego dziedzictwa pogranicza
polsko-ukraińskiego.
Poznasz podstawy historii mówionej i dziedzictwa niematerialnego, sposoby upamiętniania historii, które
posłużą do samodzielnego lub zespołowego przeprowadzenia rozmów ze świadkami historii oraz wywiadów
biograficznych z  rówieśnikami.

•

Historia i Media – historia i dziedzictwo w kulturze cyfrowej – prowadzi Marcin Wilkowski, twórca portalu
Historia i Media. Pracuje w Laboratorium Cyfrowym Humanistyki UW, koordynuje działania Koalicji Otwartej Edukacji
(KOED).  Poznasz niezbędne kompetencje w zakresie korzystania z Wikipedii, jako źródła wiedzy historycznej.
Włączysz się w tworzenie i rozwijanie haseł i treści związanych z historią Polski. Poznasz zasady pracy z zastanymi
hasłami historycznymi, poćwiczysz tworzenie własnego hasła poświęconego wybranemu zagadnieniu z historii Polski.

Ponadto:
•
•
•
•
•
•

Weźmiesz udział w inauguracji projektu, podczas której obejrzysz spektakl: „Elizabeth Watson-Cichociemna” wg
Inki Dowlasz w wykonaniu Teresy Stępień-Nowickiej – aktorki Teatru W. Horzycy w Toruniu,
Zwiedzisz Muzeum i dowiesz się ciekawych scen z życia gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej,
Spotkasz się przy muralu z Agnieszką Łuczywek – archiwistką, autorką projektu „Kadry z życia
gen. Elżbiety Zawackiej. Mural”,
Przeprowadzisz wywiady z seniorami, bądź z własnymi rodzicami, dziadkami, krewnymi, czy rówieśnikami o
przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, o szukaniu własnej tożsamości i odpowiedzi na pytanie: Czym jest patriotyzm?,
Napiszesz tekst (esej, wywiad, reportaż; samodzielne lub zespołowe), który złoży się na końcową publikację,
(tekst będzie można konsultować z A. Jabłońskim),
Weźmiesz udział w uroczystości zakończenia projektu, otrzymasz zaświadczenie, publikację, w której znajdzie się
Twój tekst, książkę Katarzyny Minczykowskiej: „Cichociemna. Generał Elżbieta Zawacka ‘Zo”.

Korzyści:
•
nowe umiejętności; szczególnie te, związane z umiejętnością pisania tekstów (matura, studia, prace licencjackie,
magisterskie…),
•
nieschematyczne działania poza edukacją szkolną,
•
zaprezentowanie własnych umiejętności związanych z realizowanym projektem,
•
satysfakcja,
•
publikacja z własnym tekstem, którą można się pochwalić,
•
i szereg innych korzyści materialnych i niematerialnych ...

Informacji o projekcie i zapisach udziela: Artur Nowak i Barbara Płaneta: barbara.planeta@woak.torun.pl
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Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”

