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 ocalanie od zapomnienia wspomnień oraz pamiątek z
czasów młodości, rodzinnych stron oraz domów osób
przybyłych na tereny Warmii. Pozostawiali oni swoje
domy często nie z własnej woli (przymusowe
wysiedlenia, zmiana granic państwowych, odbieranie
rolnikom ziemi do kołchozów, PGR-ów, bieda,
pozostawienie ich bez środków do życia),

 rozbudzanie u dzieci zainteresowania przeszłością
ludzi przesiedlonych na Warmię, często bliskich
członków ich rodzin,

 zaszczepianie w nich potrzeby kultywowania i
odkrywania nieznanych kart historii, tradycji oraz
gromadzenia pamiątek rodzinnych,

 kształcenie i wzmacnianie postawy szacunku do ludzi
starszych, dla ich doświadczenia, mądrości i bogactwa
przeżyć,

 podtrzymywanie, pielęgnowanie i zacieśnianie więzi
międzypokoleniowych.



Link do filmu pt. „Przesiedlona młodość – wspomnienia 
mieszkańców Bażyn i okolicznych wsi gm. Orneta”:

https://www.youtube.com/watch?v=EVJKBKzGdtw

REALIZACJA
Pierwszym etapem przedsięwzięcia były 
przeprowadzane i nagrywane   wywiady 

z pokoleniem najstarszych mieszkańców wsi 
Augustyny, Osetnik i Bażyny. 

Z przeprowadzonych rozmów o ich rodzinnych 
stronach, dzieciństwie i życiu rodzinnym, 

o tym, jakie były losy ich rodzin, jak do tego 
doszło, że osiedlili się na ziemi warmińskiej, 

powstał film.



Drugi etap to spotkania w szkole

w Bażynach uczniów z koordynato-

rką projektu Danutą Jaroń, która

przyniosła ze sobą starą walizę

zwaną „walizką wspomnień” a w

niej „skarby”- wielopokoleniowe

pamiątki swojej rodziny: stare

zdjęcia, zabawki, guziki,

przedmioty codziennego użytku.

Dzieci były bardzo zaciekawione

opowieściami. Wyraziły chęć

współtworzenia wystawy starej

fotografii oraz wystawy

przedmiotów i rzeczy, które jako

pamiątki po przodkach pozostały w

ich rodzinach.

















Uroczystość wieńcząca koniec projektu „Przesiedlona
młodość …”miała miejsce 4 listopada 2016r.Podczas tego
wydarzenia kulturalnego można było obejrzeć: projekcję
filmu i wystawę fotografii z przełomu XIX i XX wieku w
szkole w Bażynach, wystawę starych pamiątek rodzinnych,
rzeczy i przedmiotów użytkowych z gospodarstw
wiejskich zorganizowaną w bibliotece oraz spotkać się w
świetlicy wiejskiej w wielopokoleniowym towarzystwie,
by wspólnie rozmawiać, śpiewać i słuchać wspomnień.










































