IDEA PROJEKTU

KALENDARIUM PROJEKTU

Przypadające w przyszłym roku okrągłe rocznice doniosłych dla dziejów państwa i społeczeństwa
polskiego wydarzeń, mianowicie: 1909 r. (początków skautingu na ziemiach polskich), 1919 r. (walki o kształt granic niepodległego państwa polskiego),
1939 r. (80 rocznicy wybuchu II wojny światowej),
1949 r. (uderzenia komunistów w ruch harcerski
w Polsce), samorzutnie kierują naszą uwagę na związek, jaki zachodził pomiędzy harcerstwem a realizacją idei niepodległości Polski.
Celem projektu jest upamiętnienie osób zaangażowanych w ruch skautowski i harcerski, które czynnie uczestniczyły w działaniach na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości: najpierw w latach
1914–1918 oraz 1919–1923 walcząc o ostateczny
kształt granic Rzeczypospolitej, następnie w czasie
II wojny światowej, stawiając opór okupantom hitlerowskim i sowieckim, a po jej zakończeniu, działając w powojennej konspiracji niepodległościowej.
Zachęcamy do odszukania zapomnianych, bądź
też w ogóle nieznanych szerszemu ogółowi społeczeństwa, lokalnych bohaterów związanych ze skautingiem i harcerstwem. Przywróćmy, w naszych lokalnych społecznościach pamięć o tych osobach
i ideałach, którymi żyły i którym niejednokrotnie
to życie oddały.
Widocznym skutkiem pracy uczestników projektu
będzie upamiętnienie tych postaci w różnych formach, np. poprzez prowadzenie akcji informacyjnych
w społeczności lokalnej, upamiętnienie i upowszechnienie wiedzy na ich temat w artykułach w prasie lokalnej, na stronach i forach internetowych, bądź też
na wystawach, prezentowanych później w bibliotekach, szkołach itd.

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ
31.01.2019 r.
TERMIN WYKONANIA ZADAŃ ORAZ
PRZESŁANIA WYMAGANEJ
DOKUMENTACJI
29.03.2019 r.
FINAŁ PROJEKTU
koniec maja 2019 r. (w Katowicach)
Karta zgłoszenia, szczegółowe informacje
i materiały dla uczestników będą do pobrania
na stronie internetowej projektu
www.pamiec.pl/kamienie_pamieci
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Ilustracja przedstawia Pomnik Harcerzy Września w Katowicach wg. projektu Zygmunta Brachmańskiego

UCZESTNICY PROJEKTU
Projekt adresowany jest do młodzieży szkolnej,
drużyn i zastępów harcerskich, kół naukowych,
grup rekonstrukcyjnych, kół kombatanckich oraz
uczestników indywidualnych – pasjonatów historii.

Zgłodzenia do X edycji projektu przyjmowane są
do 31 stycznia 2019 r. Karta zgłoszenia, szczegółowe informacje i materiały dla uczestników będą do
pobrania na stronie internetowej:
www.pamiec.pl/kamienie_pamieci

Końcowy termin wykonania zadań przez uczestników oraz przesłania dokumentacji zaplanowano
na 29 marca 2019 r. Finał projektu, koordynowanego przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej
IPN w Katowicach, odbędzie się pod koniec maja
2019 r. w Katowicach.

ZADANIA UCZESTNIKÓW

1. 

2. 

3.

Odnalezienie osoby, zasługującej na szczególne
upamiętnienie, najlepiej ze swojego regionu,
skauta lub harcerza, który brał udział w jednym
z wymienionych działań:

Opracowanie portfolio
tej postaci

Upowszechnianie
wiedzy o niej w wybrany
przez siebie sposób

a) walka o niepodległość w latach 1914–1918,



4.



Przygotowanie projektu
upamiętnienia tej postaci

5.


Przesłanie organizatorom
materiałów na stronę
internetową i raportu
końcowego ze wskazaniem
wykorzystanych źródeł

b) w
 alkach o granice Rzeczypospolitej w latach
1919–1923,
c) o
 brona niepodległości w latach II wojny
światowej,
d) d
 ziałania antykomunistycznej konspiracji
niepodległościowej po 1945 r.

Każdy uczestnik projektu otrzyma dyplom poświadczający udział w projekcie edukacyjnym
„Kamienie pamięci”.

