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Tweetnij
Grupa Rekonstrukcji Historycznej „ROTA” - pasjonaci historii XX wieku, organizatorzy inscenizacji
historycznych i żywych lekcji historii.

Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Rota” istnieje już od czterech lat. W jej skład wchodzi aktualnie dziewięciu
militarnych zapaleńców pochodzących z Grudziądza oraz jego okolic. Została założona przez kilku pasjonatów w
2010 roku i jest pierwszym rekonstrukcyjnym przedsięwzięciem w naszym mieście. Jej celem jest
popularyzowanie historii XX wieku, szczególnie tej związanej z Polskim Państwem Podziemnym.
GRH „Rota” bierze czynny udział w obchodach świąt narodowych i inscenizacjach bitew.
Współpracuje z oświatą, organizując w szkołach żywe lekcje historii. Działalność grupy polega
na gromadzeniu umundurowania, odzieży i wyposażenia partyzanckich oddziałów
prowadzących walkę na Pomorzu w okresie II wojny światowej. Wszystko po to, ażeby
przybliżać historię w bardziej przystępny i mniej konwencjonalny sposób. Członkowie „Roty”
zajmują się również pozyskiwaniem źródeł historycznych dotyczących pomorskiej partyzantki
z okresu okupacji niemieckiej, które dotychczas nie ujrzały światła dziennego, ocalając je
jednocześnie przed zapomnieniem.

Od 2013 roku grupa utrzymuje ścisłą współpracę ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej. W przyszłości
planują otworzyć również sekcję odtwarzającą V Wileńską Brygadę Armii Krajowej majora Zygmunta Szendzielarza ps.
„Łupaszka”. W roku 2013, z inicjatywy grupy, po raz pierwszy w Grudziądzu miały miejsce obchody Narodowego Dnia
Pamięci Żołnierzy Wyklętych, które mieszkańcy miasta przyjęli z wielkim entuzjazmem. GRH „Rota” jest otwarta na
wszelką współpracę oraz zaprasza pasjonatów i pasjonatki historii do zasilenia swoich szeregów.
Pomysłodawcami projektu są pasjonaci historii: Robert Krause, Dawid Gamoń i Mariusz Zawadzki. Celem grupy jest
popularyzowanie historii XX wieku, szczególnie tej związanej z Polskim Państwem Podziemnym.

GRH „Rota” bierze czynny udział w obchodach świąt narodowych, inscenizacjach bitew oraz edukuje młodzież poprzez
żywe lekcje historii. Działalność grupy polega na gromadzeniu umundurowania, odzieży oraz wyposażenia pomorskich
oddziałów Armii Krajowej, żeby przedstawiać historię w bardziej przystępny i mniej konwencjonalny sposób. Jej członkowie
zajmują się także pozyskiwaniem źródeł historycznych dotyczących działalności Armii Krajowej na terenie Pomorza, które
nie ujrzały dotychczas światła dziennego.

Data 07/04/2014

Oceń

dobre (głosów: 1)

