„Śladami historii – ocalić od zapomnienia”

18 maja 2012 roku w Elbląskim Ratuszu Staromiejskim w ramach projektu
edukacyjnego „Śladami Historii – ocalić od zapomnienia” odbyło się Seminarium. Wykład
„Nie tylko dziecko, także każdy „Inny” (Żyd, ROM…) potrzebuje naszego zrozumienia, uwagi,
pamięci” zaprezentowała gościom Pani dr Bożena Wojnowska z Instytutu Badań Literackich
Państwowej Akademii Nauk z Warszawy. Pani Anna Jankowska z Centrum Edukacji
Obywatelskiej Polska – Izrael z Białegostoku prezentowała temat „Literacko – filozoficzne
ujęcie śmierci”.
W ciekawej formie wystawę fotografii i fotogramów „Martyrologia Romów”
zaprezentował jej autor Pan Stanisław Stankiewicz, Prezydent International Romani Union.
W trakcie spotkanie odbyło się podsumowanie wyników ogólnopolskiego konkursu
plastycznego „ Żyjemy dla innych – z biografii Starego Doktora”, którego dokonała Pani
Teresa Miłoszewska, kierownik Działu Edukacji Kulturalnej, Pełnomocnik Dyrektora d.s.
Organizacji Pozarządowych CSE „Światowid”.
Wzruszającym elementem była prezentacja dzieci, młodzieży pt. „Dziećmi jesteśmy
tylko raz” przygotowana pod kierunkiem P. Anny Krygier
i P.
Doroty Malinowskiej, nauczycieli OSW Nr 2 im. Janusza Korczaka.
Wystawa fotografii i fotogramów „Martyrologia Romów”, seminarium, ogólnopolski
konkurs plastyczny to przedsięwzięcia realizowane w ramach projektu edukacyjnego
„Śladami historii – ocalić od zapomnienia” oraz „Rządowego programu na rzecz społeczności
romskiej w roku 2012” - Pamięci Ofiarom Holokaustu.
Uroczystości uświetniła obecność wielu znakomitych gości, wśród nich
Pani prof. Jadwiga Bińczycka twórczyni „Ruchu Korczakowskiego” w Polsce, wieloletnia
Przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka w Warszawie,
Pan Miron Sycz Przewodniczący Sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych
i
Etnicznych, Pani Grażyna Kluge Wiceprezydent Miasta Elbląg, przedstawiciele mniejszości
narodowych, środowiska naukowego, edukacyjnego, młodzież, społeczność Elbląga.
Następnego dnia goście i laureaci konkursu plastycznego „ Żyjemy dla innych – z biografii
Starego Doktora” wybrali się na wycieczkę do Fromborka. Po mieście oprowadzała gości
pani przewodnik, która w ciekawy sposób pokazała Wzgórze katedralne, gdzie mieszkał i
pracował Mikołaj Kopernik. Goście mięli okazję zobaczyć niedawno odkryty grób wielkiego
astronoma, wysłuchać koncertu organowego w Bazylice Archikatedralnej Wniebowzięcia
NMP i św. Andrzeja Apostoła we Fromborku i podziwiać obraz nieba podczas seansu w
planetarium. Wycieczkę zakończono spacerem nad Zalew Wiślany.
Realizację projektu honorowym patronatem objął Pan Grzegorz Nowaczyk Prezydent
Miasta Elbląg.
Organizatorzy przedsięwzięcia:
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 im. Janusza Korczaka w Elblągu
Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Elblągu

Wykład „Nie tylko dziecko, także każdy „Inny” (Żyd, ROM…) potrzebuje naszego
zrozumienia, uwagi, pamięci” zaprezentowała gościom Pani dr Bożena Wojnowska z
Instytutu Badań Literackich Państwowej Akademii Nauk z Warszawy.

Wyniki konkursu: http://osw2elblag.szkolnastrona.pl/index.php?p=m&idg=zt,38
Więcej zdjęć
https://plus.google.com/photos/112847701893220125194/albums/5756161770134920737
jeszcze więcej zdjęć
https://plus.google.com/photos/112847701893220125194/albums/5756155876328689601

