
 

 

 

 

Niezwykłe wspomnienia zwykłych ludzi 1929-1945 

 

„Kultura – Interwencje 2019” 

Narodowe Centrum Kultury 

 

Od końca kwietnia 2019 r. pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej 

w Ostrowi Mazowieckiej realizują projekt pt. Niezwykłe wspomnienia zwykłych ludzi 1929-

1945, dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu 

„Kultura – Interwencje 2019”.  

Każda społeczność lokalna posiada swoją historię, która jest obecna nie tylko w dokumentach 

archiwalnych, ale głównie w pamięci ludzi bądź miejsc oraz przestrzeni lokalnych. W tym 

roku mija 80 rocznica wybuchu drugiej wojny światowej. Poprzez realizację zadań w ramach 

projektu Niezwykłe wspomnienia zwykłych ludzi 1939-1945 Biblioteka pragnie upamiętnić 

lokalne dziedzictwo historyczne, a także zachęcić lokalną społeczność do wspólnego 

uczczenia pamięci bohaterów. 

W ramach projektu zorganizowane zostanie: 

- spotkanie autorów wspomnień z młodzieżą połączone z promocją publikacji "Wojna 1939-

1945 we wspomnieniach mieszkańców Ostrowi i okolic". Będzie to żywa lekcja historii 

podczas której młodzież wraz z nauczycielami spotka się z autorami wspomnień zawartych w 

publikacji "Wojna 1939-1945..." oraz ich rodzinami. Książka zawierać będzie ok. 50 relacji 

bezpośrednich świadków wydarzeń oraz wypowiedzi dzieci, krewnych, sąsiadów, których te 

wydarzenia dotyczyły. Będą to okruchy wspomnień, które chcemy zachować dla potomnych, 

traktując je jako mały, ale ważny fragment dokumentacji tamtych czasów na naszym terenie. 

Książka będzie miała także dużą wartość jako źródło historyczne. Choć będą to subiektywne, 

spisane po latach wspomnienia, a nie dokument, jednak ukażą w nowym świetle wydarzenia z 

czasów wojny, a także wniosą nowe wątki do odtwarzania historii lokalnej. 

- wycieczka "Szlakiem miejsc pamięci w powiecie ostrowskim" połączona z lekcją muzealną. 

Każdy uczestnik wycieczki otrzyma folder/ulotkę z opisami odwiedzanych miejsc i mapą. 

Zaplanowane jest zabranie grupy zainteresowanych osób (30 os.) w miejsca ważnych 

wydarzeń z okresu II wojny światowej, m.in. Komorowo, Biel, Guty, Mianówek, Jasienica, 

Andrzejewo. Wycieczka zakończy się w Andrzejewie, gdzie na przedpolach w 1939 r. 

stoczono największą bitwę kampanii wrześniowej w powiecie ostrowskim. Przewodnikiem 

wycieczki będzie lokalny historyk Ryszard Ejchelkraut. Podczas lekcji muzealnej w 

Bibliotece Publicznej Gminy Andrzejewo pan Ryszard Ejchelkraut opowie o latach wojny w 

powiecie ostrowskim. 



- koncert pieśni i piosenek żołnierskich "Śpiewajmy Żołnierzom" - koncert w wykonaniu 

zespołu wokalno-instrumentalnego "Mikstura", na który zaproszeni zostaną wszyscy 

mieszkańcy miasta i okolic. W programie wspólne śpiewanie pieśni żołnierskich i 

partyzanckich. 

- wystawa posterów "Wojna 1939-1945 we wspomnieniach mieszkańców Ostrowi i okolic" - 

to ekspozycja złożona z tekstów wspomnieniowych, a ich ilustracją będą archiwalne 

fotografie.  

 


