
Brawo uczniowie SP nr 50! Jesteśmy w Finale i uzyskaliśmy tytuł Laureata XII edycja  
Ogólnopolskiego Projektu Kamienie Pamięci. Bohaterowie opozycji demokratycznej 
1981–1983 .

 Niezmiernie miło jest nam poinformować, iż uczniowie naszej szkoły (już po raz drugi) 
dostali się do finału i tym samy uzyskali tytuł Laureata Ogólnopolskiego Projektu”  Kamienie
Pamięci – Bohaterowie opozycji demokratycznej 1981-1983”. 

Przedstawiciele grupy projektowej w składzie: Karolina Michalak kl. VI E, Kinga 
Smorszczewska kl. VII E, Maria Puchalska kl. VII E, Zuzanna Chojnowska kl. VII E, Mikołaj
Waniewski kl. VII E, Weronika Den kl. VII F, Zuzanna Dąbrowska kl. VII F, Gabriela 
Dąbrowska kl. VII F, Anna Potapczyk kl. VII F, Aleksandra Stasieńko kl. VII F, pod opieką p. 
Marzeny Joka w roku szkolnym 2020/2021 realizowali projekt zainspirowany przez Instytut 
Pamięci Narodowej Oddziałowe Biuro Edukacji w Warszawie.

Głównym celem projektu było odszukanie bohatera wpisującego się w temat projektu i 
zasługującego na szczególne upamiętnienie w swojej miejscowości lub regionie.  Grupa 
projektowa zainteresowała się bohaterem – Stanisławem Marczukiem. Uczniowie dotarli do 
materiałów źródłowych, rodzinnych zdjęć i pamiątek, podjęli współpracę z lokalnymi 
instytucjami i mediami, nawiązali kontakt z bohaterem i przeprowadzili z Nim wywiad. 
Udokumentowali wiedzę o bohaterze i udowodnili, że historię lat 1981-1983 tworzyli zwykli 
ludzie zaangażowani w działalność opozycyjną w swoim środowisku – zakładzie pracy, 
parafii, szkole. Uczniowie główną uwagę skupili na upowszechnieniu informacji w formie 
elektronicznej (spowodowały to trudności związane z prowadzeniem prac w trakcie pandemii 
koronawirusa (COVID-19). Upowszechnianie wiedzy miało formę efektownych prezentacji,  
wywiadów,  tworzenia folderów i plakatów, projektowania ulotek ,drukowania broszury, by 
dotrzeć z informacjami o swoim bohaterze do jak największej liczby odbiorców. 

Uczniowie zostaną zaproszeni do Warszawy w pierwszych miesiącach roku szkolnego 
2021/2022 i wezmą udział w programie podsumowującym projekt. Ponadto uczniowie 
otrzymują tytuł Laureata, pamiątkowe dyplomy i zaświadczenia, statuetkę Kamieni Pamięci, 
publikacje książkowe lub multimedialne ufundowane przez Instytut Pamięci Narodowej. 
Formą nagrody dla uczniów będzie także publikacja w przyszłości wybranych prac 
konkursowych w wydawnictwach Instytutu Pamięci Narodowej. 

                                                                                       Koordynator projektu, Marzena Joka
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