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XI edycja projektu edukacyjnego 
KAMIENIE PAMIĘCI
– Bohaterowie wojny polsko-bolszewickiej.

Celem tegorocznej XI edycji projektu edukacyjnego „Kamienie Pamięci”  jest upamię-
tnienie osób, które czynnie uczestniczyły w działaniach na rzecz niepodległego bytu 
państwa polskiego w trakcie wojny polsko-bolszewickiej w latach 1919-1921.
Zachęcamy do odszukania zapomnianych, bądź też nieznanych lokalnych boha-
terów, którzy zaznaczyli swój udział w walce o przynależność ziem Rzeczypospo-
litej w tym okresie, tj. żołnierzy polskich oraz żołnierzy zbrojnych oddziałów soju-
szniczych, członków lokalnych oddziałów samoobrony, harcerzy, członków orga-
nizacji młodzieżowych, uczniów szkół, a także zaangażowanych w wyżej wspomnia-
nych działaniach mieszkańców miast i wsi (księży, lekarzy, sanitariuszy, dzien-
nikarzy relacjonujących wydarzenia)

Oddział ochotników ze Lwowa, tzw. II szwadron śmierci. Widoczni m.in. Janina Walicka, Artur Schroeder 
fot. ze zbiorów Archiwum NAC.



 • Odnalezienie osoby zasługującej na upamiętnienie, biorącej udział w wojnie pol-
            sko-bolszewickiej w latach 1919-1921 lub wspierającej działania militarne w jaki-
             kolwiek inny sposób.
• Opracowanie portfolio tej postaci (odtworzenie życiorysu, zgromadzenie
                 fotografii,   pamiątek, dokumentów, przeprowadzenie wywiadów).
• Przygotowanie projektu upamiętnienia tej postaci.
• Upowszechnienie wiedzy o niej w wybrany przez siebie sposób.
• Przesłanie organizatorom materiałów na stronę internetową i raportu
            końcowego ze wskazaniem wykorzystanych źródeł.
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Chłopiec - ochotnik (Jan Nowiński) w umundurowaniu 
i z karabinem, 1920 r., 
fot. ze zbiorów Archiwum NAC.

Ochotniczy oddział kobiecy podczas musztry,
fot. ze zbiorów Archiwum NAC.

ZADANIA UCZESTNIKÓW

Do przystąpienia w projekcie zapraszamy młodzież szkolną, drużyny i zastępy harcerskie, 
koła naukowe, grupy rekonstrukcyjne, koła kombatantów oraz uczestników indywidu-
alnych – pasjonatów historii. Przywróćmy w naszych lokalnych społecznościach pamięć 
o przodkach, którzy w tym trudnym okresie dziejowym niejednokrotnie oddali własne 
zdrowie i życie w obronie ojczyzny. 
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Członkowie Generalnego Inspektoratu Armii Ochotniczej 
Widoczny generał Józef Haller 
fot. ze zbiorów Archiwum NAC. 

Więcej informacji pod linkiem
http://www.polska1918-89.pl/budowa-niepodleglej-polski-1918%E2%80%931921,21.html#section4

KALENDARIUM PROJEKTU

Termin nadsyłania zgłoszeń: 14 luty 2020 r.

Termin wykonania zadań oraz przesłanie wymaganej dokumentacji: 31 marca 2020 r.

Finał projektu koordynowanego przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN 
w Poznaniu odbędzie się 29 maja 2020 r. w Poznaniu.

Karta zgłoszenia, szczegółowe informacje i materiały dla uczestników będą do
pobrania na stronie internetowej projektu: 
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/85149,XI-edycja-projektu-Kamienie-Pamieci-
Bohaterowie-wojny-polsko-bolszewickiej.html

KONTAKT
Anna Chmielewska-Metka:
tel. 61 835 69 52
anna.chmielewska-metka@ipn.gov.pl

Organizator: Patronat honorowy Patronat medialny


