MY, Z WYŻYN – portret własny mieszkańców
Natoliński Ośrodek Kultury SM Wyżyny zaprasza mieszkańców do udziału w tworzeniu opowieści
monograﬁcznej o naszym osiedlu pt. „My, z Wyżyn” (tytuł roboczy)
Szanowna Pani! Szanowny Panie!
Dziewczyno! Chłopaku!
Pierwsi mieszkańcy naszego osiedla wprowadzili się do mieszkań jeszcze za czasów SBM Natolin w
roku 1982, na przełomie lata i jesieni. Każdy z nich przyniósł ze sobą jakąś historię: osobistą, rodzinną,
szkolną, zawodową czy jakąkolwiek. A ile historii od tamtego czasu do dziś wydarzyło się z udziałem
naszych mieszkańców? Tu czy gdziekolwiek. Pewne jest to, że każdy z nas obarczony jest jakąś historią i
nosi ją w sobie złożoną na dnie pamięci. Nauczyciel, artysta, kierowca autobusu, ogrodnik, lekarz czy
pielęgniarka i dziesiątki innych profesji oraz uczniowie mają swoje opowieści, każdy z nas przeżywa
bowiem człowieczy los ze swojej perspektywy. Raz widoki będą radosne, raz smutne, niekiedy tragiczne, a
może jak w kabarecie życia będą do śmiechu i do łez, ale są własne, ważne i nas wyrażają.
I właśnie my poszukujemy tych historii, aby móc je spisać, złożyć w tom i oddać do czytania ich
ciekawym, ażeby one określiły naszą tożsamość – mieszkańca osiedla Wyżyny, a w dalszej kolejności
Ursynowianina. Czekamy na takie opowieści. Jakie to mają być historie? Różne, nie muszą być związane z
osiedlem, chociaż przez fakt zamieszkiwania ich autorów na osiedlu Wyżyny, siłą rzeczy będą z nim
związane, ale składają się na obraz charakterów, postaw, wpływają na zachowania, tworzą nasz koloryt.
Liczymy, że będą ciekawe i wartościowe, że zbudują wyobrażenie o tym, jakimi jesteśmy ludźmi, my
mieszkańcy Wyżyn. Bo przecież choć każdy z nas jest osobną indywidualnością, to wszyscy składamy się na
wspólnotę. Stajemy się jej cząstką, razem tworzymy określoną wartość. To ważne należeć do jakiejś
zbiorowości. To tak jak w kolażu – niby wiele osobnych plam, struktur materii, jednak wszystko układa się
w jeden obraz. Właśnie w niepowtarzalny obraz mieszkańców osiedla Wyżyny. Jesteśmy mozaiką
charakterów. To jest wartość, którą pragniemy utrwalić.
Jak to zrobić, by do nas dotarły twoje zapiski wspomnień osobistych, zdobytych wrażeń, przeżyć etc.?
Otóż, po pierwsze: napisz i odeślij e-mailem; po drugie: możemy nagrać twoją opowieść u ciebie lub w
NOK; po trzecie: jeśli potrzebujesz wsparcia wynikającego z rozmowy, to zrobimy wywiad – pytania
otwierają rozmówcę – także u ciebie lub w NOK. Po czwarte: może to być foto-historia z krótkim opisem,
jeśli taką formę wolisz.
Możesz zachować pół-anonimowość (tylko imię, profesja i z jakiej jesteś ulicy) lub się otwarcie
przedstawić (dodając nazwisko). Pozostałe dane nas nie interesują w sensie ich przetwarzania, a jeśli, to
tylko do wiadomości redakcji i z zachowaniem przepisów tzw. RODO.
Prosimy o kontakt:
- osobisty z Natolińskim Ośrodkiem Kultury
- telefoniczny 22 648 65 81 (sekretariat) lub kom. 515 410 901 (redakcja)
- e-mail: program@nok.art.pl
Post Scriptum
Naszą pracę już rozpoczęliśmy, gdy to czytacie, my redagujemy już pierwsze teksty, które
pozyskaliśmy od mieszkańców. Jak wspomnieliśmy, chcemy opublikować naszą redakcyjną pracę
bądź jako samodzielną, bądź jako część monograﬁi osiedla Wyżyny na 30-lecie SM Wyżyny oraz 40lecie osiedla (rozdz. Mieszkańcy. Życie, tożsamość i kultura).
Jeśli chcielibyście wesprzeć nasze przedsięwzięcie, bo macie chęć i czas, a może wiedzę i praktykę
dziennikarską lub edytorską, to zapraszamy do współpracy.
Redaktor prowadzący
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