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OPIS PROJEKTU: 

SKĄD PRZYCHODZĘ, KIM JESTEM, DOKĄD ZMIERZAM - Sztuka łączy pokolenia.

Centrum  Kultury  Teatr  Sztuk  w  Jaworznie  wraz  z  Towarzystwem  Przyjaciół
Miasta  Jaworzna  ogłasza  rozpoczęcie  projektu,  którego  celem  jest  utrwalenie
tożsamości,  ukazanie  relacji  rodzinnych,  a  nade  wszystko  zwrócenie  uwagi  na
bogactwo kulturowe małej ojczyzny, miejsca z którego się pochodzi, w konsekwencji
również świadomości narodowej. 

W  jaworznickich  domach  zachowały  się  różne  pamiątki,  trwające  tam  od
pokoleń.  Projekt  ma  ocalić  historię  Jaworzna  -  małej  ojczyzny  od  zapomnienia.
Znaczący  jest  tytuł  wspomnień  mieszkańca  naszego  miasta  –  "Jaworzno,  żyje  we
mnie". Tytuł  ten  wyraźnie  sugeruje,  że  nieudokumentowana,  niespisana  historia
Jaworzna,  odchodzi  bezpowrotnie  wraz  ze  śmiercią.  Ocalić  ją  mogą  dokumenty
uchronione od zniszczenia, a także zapisane wspomnienia, jedynie tylko wtedy jeżeli w
porę się  tym zajmiemy.  Chcemy zadbać  nie  tylko  o  wspomnienia  jaworznian,  te z
najwcześniejszego ich dzieciństwa,  ale także z  ważnych wydarzeń historycznych,  w
których uczestniczyli.

Zwracamy  się  do  osób  w  każdym  wieku,  projekt  podzieliliśmy  na  dwie
kategorie:

- pierwsza kategoria – młodzież w wieku 14-18 lat,

-  druga  kategoria  –  osoby  dorosłe,  powyżej  18  roku  życia  w  kwiecie  życia
zawodowego, ale również osoby starsze, niezależnie od wieku.

Produktem  finalnym konkursu  ma  być  prezentacja dowolnej  długości
wykonana w  programie Prezi,  która przedstawi historię rodzinną, skonstruowaną z
opisów, fotografii, rycin, filmów oraz wywiadów.

Pracownicy  Teatru  Sztuk  w  razie  potrzeby,  mogą  pomagać  uczestnikom,  w
technicznym  aspekcie  tworzenia  prezentacji  np.  w  zakresie  kręcenia  materiałów
filmowych czy też obsługiwania programu Prezi.   
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Nadesłane prace będą oceniane w dwojaki sposób.  Nagrodę główną przyzna
specjalnie  powołane  jury.  Dodatkowo  wszystkie  zgłoszone  prezentacje  zostaną
poddane ocenie internautów.  

Podtytuł projektu "Sztuka łączy pokolenia" – daję możliwość uczestniczenia w
projekcie  każdemu.  Szeroki  zakres  słowa  "sztuka",  który  tu  proponujemy,  nie
ogranicza,  a  wręcz  rozszerza  temat.  Sztuka  użytkowa,  rzemieślnicze  wytwory  rąk:
porcelana,  moździerz,  haft,  odbiornik  radiowy,  meble  itp..  to  zaledwie  kilka
przykładów  łączników,  poprzez  które  można  przedstawić  historie  jaworznian.
Zachowane w domach: obrazy, rzeźby, książki, znaczki, monety, wszelkie dzieła sztuki
obrastają w historię i  opowieści, które wyryły się tylko w naszej pamięci. Trzeba w
porę dać im świadectwo, aby przetrwały. Zachęcamy do spojrzenia wstecz na własną
rodzinę, na własne korzenie i zebranie artefaktów, które jeszcze pozostały.

Projekt  SKĄD  PRZYCHODZĘ,  KIM  JESTEM,  DOKĄD  ZMIERZAM  to  możliwość
budowania,  cegiełka  po  cegiełce,  bogatej  historii  o  Jaworznie,  o  jaworznickich
rodzinach. Zbieranie opowieści,  które do tej pory zapisane są tylko w pamięci.  Na
przykład stara fotografia ze spektaklu amatorskiego teatru w Jaworznie, pozwoli na
opowiedzenie o tym wydarzeniu, odczytanie nazwisk, a równocześnie da możliwość
skonstruowania wykładu o ruchu amatorskim pod zaborami, w II Rzeczypospolitej i
kontynuowanie  tego  ruchu  w  Polsce  Ludowej.  Ruch  teatralny  w  Jaworznie  ma
przeszłość  i  kontynuację.  Kolejnym  przykładem  może  być  kolekcja  znaczków.
Pokazujemy znaczki związane z historią Jaworzna, a także opowiadamy o pierwszych
znaczkach na ziemiach Polskich i  pokazujemy kolekcjonerów, którzy  widzieli  sens  i
ciągłość historyczną w zbieraniu znaczków. Kolejnym przykładem mogą być książki,
które były w jaworznickich domach, co je charakteryzuje, co mówią o ludziach, którzy
je czytali i o naszym mieście. Kim byli ci, którzy te książki do domu przynieśli.  

Dokumenty, które  jeszcze  pozostały w rodzinach,  mogą stać się  konstrukcją
opowieści o  jaworznickich  rodzinach,  żywo  uczestniczących  w  wydarzeniach
historycznych.  

Celem projektu jest zwrócenie twórczej uwagi mieszkańcom na genealogie ich
rodzin,  na  to  jak  kolejne  pokolenia  wpisywały  się  w  sprawę  polską.  Chcielibyśmy
uchwycić jak zmienia się  życie na przestrzeni pokoleń. Trwałość rzeczy materialnych
to łącznik pokoleń. Wierzymy iż uda się nam przekroczyć granicę jedynie sentymentu
do przeszłości i  zwrócić uwagę na korzenie.  Bez świadomości własnych korzeni nie
możemy istnieć. Musimy ocalić małą ojczyznę - Jaworzno, jej historię od zapomnienia.
Projekt Teatru Sztuk oraz Towarzystwa Przyjaciół miasta Jaworzna wskazuje na to, że
łącznikiem pokoleń może być sztuka, w każdej  formie i wymiarze. 
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