
PROJEKT  ''SPOTKANIA Z HISTORIĄ ''-MÓWIONĄ  inicjatywa oddolna 
społeczności ,realizowany ze środków własnych Stowarzyszenia od 
2013r przy pomocy osób zaangażowanych ,oraz ze wsparciem 
merytorycznym od osób kompetentnych   
I.1. Nazwa własna projektu: 
Spotkanie z historią mówioną 
I.2. Syntetyczny opis projektu: 
Celem projektu "Spotkania z historią mówioną"- bogactwo kulturowe mieszkańców gminy Smołdzino 
jest dogłębne 
poznanie, kultury, historii i tradycji regionu Gminy Smołdzino, mieszczącej się na Pomorzu oraz 
ochrona 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego mieszkańców tego miejsca. 
Skierowany jest do obecnych i byłych mieszkańców, którzy zechcą podzielić się swoja historią, 
doświadczeniami 
życiowymi i materiałami w postaci wspomnień i zdjęć archiwalnych, które posłużą do przygotowania 
dalszych spotkań, 
wystawy i wydania publikacji w wersji papierowej i elektronicznej, która uchroni od zapomnienia 
"historię mówioną" 
mieszkańców Gminy Smołdzino. Będzie ona stanowiła główny i najważniejszy rezultat projektu.  
-  
. Cele szczegółowe: 
-zwiększenie aktywności lokalnej mieszkańców 
-przywrócenie pamięci historycznej mieszkańców i regionu 
-zwiększenie wiedzy o historii, tradycji, kulturze Gminy Smołdzino 
-budowanie postawy świadomego mieszkańca Gminy 
-zachowanie ciągłości przekazu kulturowo-historycznego 
Projekt odpowiada na potrzeby i specyfikę danego miejsca, jego mieszkańców, które powoli rozwija się 
pod względem 
turystycznym. Zgromadzenie wiedzy o kulturze, tradycji, historii w formie publikacji przyczyni się 
również do 
uatrakcyjnienia Gminy pod względem turystycznym i rekreacyjnym-bogactwo historyczne zachęca do 
odwiedzania, 
pogłębiania wiedzy o danym terenie. Stąd też kolejny argument, który przemawia za realizacją działań 
objętych tym 
projektem. Region Gminy jest bogaty w historię, kulturę, legendy. Jest miejscem dawnych Słowińców, 
ponadto zasiedleń 
ludności różnych kultur, a jego dzieje są znamienne dla powikłanych, często tragicznych losów 
mieszkańców tych ziem. 
Realizacja zaplanowanych w projekcie działań z historii mówionej'' wzmocni i uzupełni dotychczasowy 
wkład w rozwój Gminy Smołdzino, w 
tym rozwój turystyki, rozwój społeczny. 
Ideą przewodnią projektu jest utrwalenie historii, kultury i tradycji mieszkańców tych ziem dla obecnych 
i przyszłych 
pokoleń i określenie jej jako unikatowej wartości dziedzictwa lokalnego. 
I.4. Opis problematyki i kontekstów historycznych uwzględnionych w projekcie: 
Obszar Gminy Smołdzino to miejsce, gdzie podtrzymuje się tradycje,kulturę Słowińców-dawnych 
mieszkańców tych 



terenów.Ponadto losy przesiedleńcze okresu wojennego spowodowały napływ osób z różnych kultur-
stąd 
wielokulturowość dzisiejszej społeczności. W 1945r. do Smołdzina przybyli pierwsi osadnicy polscy. 
Pierwszy transport 
miejscowej ludności niemieckiej za Odrę miał miejsce 01.12.1946 r. Gardna Wielka- 2 największa 
miejscowość 
gminy-była przepełniona uchodźcami z Prus Wschodnich i Zachodnich, z okręgu miasteckiego i 
zachodnich obszarów 
powiatu słupskiego.Przed samym wkroczeniem wojsk radzieckich miejscowa ludność i uchodźcy ukryli 
się w 
okolicznych lasach i terenach wydmowych oraz w rybackich chatach.W lipcu 1945 r. do Gardny Wielkiej 
przybyli 
 
pierwsi polscy osadnicy,a we wrześniu powołano polską administrację. Jezioro Gardno i połowy ryb na 
jego obszarze 
znajdowały się (do czerwca 1947 r.) pod zarządem 
radzieckim(źródło:http://cmentarze_slupsk.republika.pl). Pozostała tu 
niewielka liczba ludności autochtonicznej.Na jej miejsce osiedlano ludność z Kresów Wschodnich,a także 
z innych 
regionów polskich,w wyniku czego obszar ten stał się wielokulturowy. 
Jego mieszkańcy,odcięci od swoich korzeni,nie znali tradycji obecnej małej ojczyzny i bali się ujawniać 
swoją ze względu 
na prześladowania.Został niestety przerwany przekaz kulturowo-historyczny, a także 
międzypokoleniowy. Aby 
odtworzyć zatracone dziedzictwo kulturowe i zapewnić przekaz następnym pokoleniom,niezbędne są 
działania służące 
powstrzymaniu nieodwracalnego unicestwienia tych pozostałości,które dzięki ''historii mówionej'' mają 
jeszcze szanse 
przetrwać kolejne wieki.  
I.10. Zakładane rezultaty projektu: 
Rezultaty projektu: 
1. Twarde: 
- zorganizowanie 1 wystawy retrospektywnej- zbiorczej 
- projekt, druk500 pocztówek 
- projekt, druk 1 fotoalbumu-  
- przygotowanie, wykonanie 1 prezentacji multimedialnej flash 
- praca wolontariuszy- w tym wszystkich osób zaangażowanych 
2. Miękkie: 
- zwiększenie oddziaływania na wiedzę o niematerialnym dziedzictwie kulturowym Pomorza 
- zwiększenie wiedzy o kulturze, historii i tradycji, Gminy Smołdzino 
- zwiększenie aktywności lokalnej mieszkańców Gminy Smołdzino 
-przywrócenie pamięci historycznej mieszkańców i regionu Gminy Smołdzino 
-budowanie postawy świadomego mieszkańca Gminy 
-podniesienie poziomu własnej wartości uczestników projektu 
-wzmocnienie tożsamości mieszkańców Gminy Smołdzino 
PLANUJEMY NA PRZYSZŁOŚĆ ,że rezultaty tego projektu będą 
Wykorzystywane  w dalszej działalności 
Stowarzyszenia podczas spotkań, konferencji, konkursów, etc. jako element promocji Gminy 
Smołdzino. 



Zgromadzenie wiedzy o kulturze, tradycji, historii w formie wydawnictwa przyczyni się do 
uatrakcyjnienia Gminy pod 
względem turystycznym i rekreacyjnym- bogactwo historyczne, kulturowe zachęca do odwiedzania, 
pogłębiania wiedzy 
o danym terenie. Stąd też kolejny argument, który przemawia za realizacją działań objętych tym 
projektem. 
Zrealizowanie zakłdanych rezultatów wpłynie również na miejscową ludność- zmniejszy się zjawisko 
uprzedzeń dla 
zamieszkałej (przybyłej) ludności, zmniejszą się napięcia społeczne z tym związane, wzrośnie wiedza 
mieszkańców o regionie. 

 

 

Budżet zrealizowanego działania  w dniu 5.03.2016r to kwota 2941zł ze środków własnych 
Stowarzyszenia oraz praca wolontariuszy 10 osób x8 godzinx15zł=1200zł 


