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Lekcje historii w szkole w Zielonkach i w Korzkwi
14 i 18 wrze?nia 2015 r. mia?y miejsce kolejne ods?ony projektu „Non omnis moriar”- Dziedzictwo kulturalnohistoryczne Gminy Zielonki, które Ko?o Historyków UPJPII realizuje we wspó?pracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju
Gminy Zielonki i Bibliotek? Publiczn? w Zielonkach.

Tym razem uczestnicy projektu (J. Bulak, A. Kawa i P. Szczerba) wyg?osili prelekcj? w Zespole Szkó? w
Zielonkach oraz w Zespole Szkó? w Korzkwi. Uczniowie z zaciekawieniem wys?uchali informacji o naszym
projekcie, którego celem jest opracowanie kart inwentarzowych najstarszych zabytkowych nagrobków i kaplic.
Szczególnym zainteresowaniem cieszy?o si? zdj?cie, na którym jeden ze studentów Sebastian d?wiga taczki
pe?ne chwastów. M?odzie? mog?a równie? pozna?, jak wygl?daj? dokumenty XIX-wiecznej parafii, a tak?e
odczyta? tekst ?ród?owy dotycz?cy spraw gospodarczych parafii Zielonki. Dowiedzieli si? równie? jak w XIX wieku
chowano zmar?ych, co szczególnie zainteresowa?o m?odzie?.

Przes?aniem czterdziestopi?ciominutowej lekcji by? nie tylko frazes „zabytki trzeba chroni?”, ale tak?e to, i? ka?dy
cz?owiek mo?e realizowa? swoje pomys?y za pomoc? stara? o dofinansowanie autorskiego projektu. Oprócz tych
przyziemnych spraw ?ywili?my te? cich? nadziej?, ?e mo?e kto? z m?odzie?y polubi bardziej histori? i uzna j? za
rzecz, któr? warto si? zajmowa? nie tylko w sali lekcyjnej.

J.B.
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Wi?cej o projekcie: Non omnis moriar [5]
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu ?wiadczenia us?ug na najwy?szym poziomie, w tym w sposób dostosowany do
Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawie? przegl?darki dotycz?cych cookies oznacza, ?e b?d?Page
one 1 of 2
zamieszczane w Twoim urz?dzeniu. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami
przegl?darki.
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