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30.03.12 w auli szkolnej odbyła się VIII edycja spotkań z cyklu „Znane i nieznane zabytki
Żywiecczyzny”.

W okresie od października 2011r. do marca 2012r. wolontariusze – nauczyciele i uczniowie
członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół i Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja
Kopernika w Żywcu w ścisłej współpracy z Muzeum Miejskim i Towarzystwem Naukowym
Żywieckim realizowali projekt ODKRYWAMY ZABŁOCIE. Był on finansowany (2 tyś. zł) ze
środków Programu „Działaj Lokalnie VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Żywiecką Fundację Rozwoju
a także firmę Żywiec Zdrój S. A. 
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Miał on na celu ocalenie od zapomnienia Zabłocia – dzielnicy Żywca o wyjątkowej i ciekawej
historii. Mieliśmy równie
ż nadzi
eję, że
wypełnimy
luki w historycznych
i regionalnych opracowaniach na jej temat.
Założyliśmy sobie, że
zbierzemy
wspomnienia oraz informacje o dawnych mieszkańcach Zabłocia, dlatego zależało nam na
rozmowach z najstarszymi mieszkańcami tej dzielnicy.

  

      
Interesował nas bardzo okres międzywojenny, ponieważ te lata mogli przypomnieć sobie

niektórzy nasi rozmówcy. Uchwyciliśmy historie poszczególnych osób, bardzo ciekawe dla
młodych ludzi. Nagraliśmy wszystkie wspomnienia
naszych rozmówców, tworząc bazę do historii mówionej.
Ponieważ nagrania te
można odtworzyć w każdej chwili - 
np. wykorzystać jako fragment lekcji - jest to cenny materiał
do nauczania historii regionalnej.

14 osób uczestniczących w wywiadach zbierało informacje w bezpośrednich kontaktach z
rozmówcami. Przeprowadzili wywiady z 13 mieszkańcami Zabłocia, mieli niepowtarzalną okazję
odbyć podróż w czasie. Z ust naocznych świadków usłyszeć rzeczy, o których czyta się
w podręcznikach. Ich pracę koordynowała Ewa Góra.

W plenerze fotograficzno- rysunkowym "Ginące Zabłocie. Żyjące Zabłocie." pod kierunkiem
plastyczki Doroty Babińskiej- Waluś 15 uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Żywcu
stworzyło prace, które różnią się od siebie przesłaniem, ale też sposobem podejścia do tematu.
Powstałe prace plastyczne i fotograficzne są mniej lub bardziej dosłowne. Założyliśmy sobie
udokumentowanie współczesnej przestrzeni Zabłocia. I tak jako wynik działań powstała
fotograficzna aranżacja prawej i lewej strony ulicy Dworcowej, pokazująca jej widok obecny
(jesienią 2011 roku); połączone fotografie tworzące ciągi o dł. 8 metrów, ustawione
równolegle, jak strony ulicy, wprowadzały gości sesji do auli, dając im możliwość spojrzenia na
główna ulicę Zabłocia z innej perspektywy. Powstały walorowe i barwne szkice wybranych
obiektów Zabłocia, oryginalne, czasem metaforyczne widoki tej dzielnicy. Niektóre, utrwalone
przez nas, budowle zostały już wyburzone, ale dzięki wspólnej pracy twórczej ocalone od
zapomnienia: obiekty: na ul. Futrzarskiej
(willa Waksmana -właściciela Fabryki Dywanów „Persja”) i drugi na ul.Rzeźniczej- Rozlewnia
Wód . 

Naszym celem nadrzędnym było pielęgnowanie historii bliskiej i dbanie o dziedzictwo pamięci
– wartości dla przyszłych pokoleń Żywca i Żywiecczyzny. 

Takie myślenie zaktywizowało młodzież wokół spraw historii naszego miasta, zwróciło jej
uwagę na potrzebę kształtowania szacunku wobec
pokoleń starszych ludzi.
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O pracy uczniów i nauczycieli, działaniach podczas projektu, zakupach (roll-upy, dyktafon,
sztaluga, materiały plastyczne i biurowe) mówiła Ewa Góra.

W czasie tego spotkania zaprezentowaliśmy gościom zebrany materiał fotograficzny (na
roll-upach i slajdach), wystawę prac poplenerowych, pokazaliśmy przejmujący film Idy Kurzyk,
uczennicy kl. 3L, pt. „Spacer po
Zabłociu”. Była również prezentacja p. Doroty Firlej o historii tej dzielnicy oraz
wypowiedzi uczniów mówiące o tym, czego się dowiedzieli i co ich zainteresowało. Na
zakończenie swego wystąpienia pięknie podziękowali oni przybyłym na spotkanie rozmówcom.

Bardzo ciekawa była również prelekcja p. Aleksandry Burej: „Przerwane życie – dramat
wojennych losów żydowskich mieszkańców Zabłocia”. Studiując dokumenty Instytutu Yad
Vashem
 w Jerozolimie, dotarła do wielu informacji nigdzie wcześniej nie publikowanych, odkryła fragme
nt historii tych ludzi.

  

W czasie przerwy kawowej można było sobie zrobić barwną odbitkę przedstawiającą synagogę
(synagoga Tempel, reformowana, budynek z poł. XIX, zniszczony przez Niemców w roku 1943)
i dworzec kolejowy – wizytówki tej dzielnicy.

  

Dziękujemy wszystkim wolontariuszom – nauczycielom i uczniom zaangażowanym w działania
w projekcie ODKRYWAMY ZABŁOCIE – wykonaliście bardzo wartościową pracę! Gratulujemy
Wam pasji poznawczej skierowanej na poznawanie i odkrywanie historii bliskiej!

  

opr. E. Góra, A. Bury

  

Zobacz fotoreportaż
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http://lo-zywiec.pl/fotoreportaze.php?cid=159

