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W Pałacu Młodzieży, jak i w całym naszym mieście, zaplanowano cykl
imprez upamiętniających stulecie powrotu Bydgoszczy do Polski. To ważne
wydarzenie uczciliśmy w styczniu inaugurując projekt „STO LAT PO …” .
Młodzi badacze odkrywają ślady powrotu Bydgoszczy do Macierzy.
Kolejne wspólne świętowanie wolności miało odbyć się 30 marca podczas
imprezy: "O języku znad Brdy w niepodległej Bydgoszczy" Prowadzący
spotkanie prof. Andrzej Dyszak zamierzał opowiedzieć o mowie
„bydgoszczaków” w kontekście wydarzeń z tamtych lat. Te i inne zajęcia w
realu odbędą się w przyszłości. Ponieważ nasz projekt ma na celu
zaangażowanie najmłodszych bydgoszczan w odkrywanie i upamiętnianie
historii powrotu Bydgoszczy do Macierzy, teraz właśnie jest czas, aby wykonać
tę pracę.
Proponuję kilka zadań, może nawet wyzwań z tym związanych. Na pewno
pomogą Wam polecone źródła, może dziadkowie czy pradziadkowie, rodzinne
pamiątki.... a także wiedza szkolna,
Zatem do dzieła. Zaproszeni do tej zabawy w poszukiwaczy tajemnic
dziejowych są nie tylko pasjonaci historii, ale wszyscy młodzi bydgoszczanie,
którzy chcą ciekawie twórczo i pożytecznie spędzić czas. Warto odkrywać
przeszłość, ponieważ jest interesująca, tajemnicza i ma wpływ na naszą
teraźniejszość. Tak chętnie dzisiaj uczęszczany przez wszystkich nasz piękny
Stare Rynek. Zobaczcie, ile tam działo się historycznych wydarzeń, jak
wyglądało to ważne i charakterystyczne dla pejzażu Bydgoszczy miejsce w
1920 roku.
Odkrywanie klimatu tamtych burzliwych dni i lat ułatwi każdemu
skorzystanie z archiwalnych źródeł. Polecam: „Dziennik Bydgoski” oraz
„Dzień Bydgoski”. Proponuję skorzystanie z następującej drogi:
Zeskanowane, archiwalne numery tych gazet znajdują się w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej
(www.kpbc.umk.pl). Po wejściu na stronę https://kpbc.umk.pl/dlibra i wpisaniu: dziennik bydgoski, będzie
strona: https://kpbc.umk.pl/dlibra/results?q=dziennik+bydgoski&action=SimpleSearchAction&type=-6&p=0

Poczytajcie proszę kilka artykułów i przekonajcie się, jak niezwykłe były
to momenty w historii miasta i w życiu jego ówczesnych mieszkańców. Ilu
wspaniałych ludzi „tworzyło” naszą niepodległość i kształt rozwoju miasta w
wolnej Rzeczpospolitej. Warto poznać biografie i dokonania „Ojców rodzącej
się wolności Bydgoszczy” . Wiele nazwisk znacie, choćby dlatego, że są
patronami ulic i miejskich instytucji. Zachęcam do tej ciekawej podróży w
czasie (także pod względem językowym).

Po lekturze wybranych materiałów prasowych i wysłuchaniu rodzinnych
opowieści możecie napisać własny artykuł lub relację z dni, gdy „wybuchła
wolność” ( jak pisał Jerzy Sulima- Kamiński); interesujący byłby też list
stylizowany na korespondencję „ z tamtych czasów”, mówiący o przeżyciach
zwykłych mieszkańców. Warto pomyśleć także o wywiadzie z bohaterem 1920
i następnych lat. Wybór należy do Was - autorów. Wasze prace też będą
dokumentem naszych czasów i tych wyjątkowych dni. Zachowajcie je.
Dodatkową pomocą będzie obejrzenie prezentacji szóstoklasisty Andrzeja Baranowskiego (http://tiny.cc/cz77lz), który „uchwycił” atmosferę
sprzed stu lat, gdy Bydgoszcz wróciła do Macierzy. Zachęcam do pójścia jego
śladami, ale własną drogą.
Podczas kolejnego spotkania naszym przewodnikiem będzie pisarz Jerzy
Sulima – Kamiński, który utrwalił gwarę „bydgoszczaków” w powieści „Most
Królowej Jadwigi”.

