
Projekt „Śladami przodków – wokół Niepodległej” w pytaniach i odpowiedziach: 
 

1. Cel projektu: 
 
- buduje pamięć zbiorową Polaków, w której istotne miejsce mają nasze doświadczenia regionalne 
i lokalne;   
-upowszechnia wiedzę o wydarzeniach związanych z odzyskaniem niepodległości na poziomie 
lokalnym; 
-upowszechnienia w  wymiarze ponadregionalnym zróżnicowanych doświadczeń związanych 
z procesem odzyskania i budowy niepodległego państwa polskiego; 
- ma charakter edukacyjny. 
 
 

2. Kto włączył się w projekt? 
Wszystkie szkoły podstawowe z terenu gminy Pcim oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Pcimiu. 
Instytucje te są oficjalnymi partnerami projektu. 
 

3. W jakim czasie można dostarczać materiały? 
Tylko do 28 września 2018 r. 
 

4. Kto może dostarczać materiały? 
Każdy. 
Dzieci i młodzież z terenu gminy Pcim, ale również wszyscy zainteresowani mieszkańcy jak i osoby 
dysponujące materiałami dotyczącymi wydarzeń, czy miejsc obejmujących obszar gminy Pcim. 
 

5. Gdzie należy dostarczać materiały? 
Materiały można składać u wszystkich partnerów projektu, bądź bezpośrednio w siedzibie GOKiS. 
 

6. Jakie materiały można dostarczać? 
Stare zdjęcia, pocztówki, listy, dokumenty, mapy, wspomnienia, książki, numizmaty, przedmioty 
użytku codziennego, odznaczenia, rękopisy-jednym słowem wszystko to, co wiąże się z przeszłością. 
Mile widziane są także spisane historie przodków, rodzin, anegdoty, historie z życia. 
 

7. Jakie miejsca zostaną upamiętnione na szlaku pamięci historycznej i czy można dostarczać 
wszelkie materiały także ich dotyczące? 

 
Tak. Wszystkie materiały dotyczące miejsc ze szlaku pamięci historycznej są mile widziane. 
Poniżej przedstawiamy proponowane wstępne lokalizacje umieszczenia tablic na szlaku pamięci 
historycznej: 
 

 

Pcim: 
 
Zespół kościoła, plebani i dawnej szkoły parafialnej; Obelisk i regulacja Kaczanki; dawny teren 
dworski; Cmentarz parafialny, groby żołnierzy polskich; Godawowa Góra, kapliczka i miejsce bitwy z 
1939; Pabiski, cmentarz epidemiczny i kapliczka z 1638 r. 
 
 
Stróża: 
Przy szkole nr 1 (miejsce starego dworu); zespół kościoła; Szkoła nr 3 i figura, Cmentarz parafialny; 
Pensjonat Firków z lat 20-tych. 
 
 
Trzebunia: 
Przy kościele; Leśniczówka;, cmentarz epidemiczny, Babica, okopy z 1914/15 lub Kotoń, bitwa z 1944 
r. 
 



 
8. Mam cenną pamiątkę po dziadku i boję się ją przekazać na wystawę, gdyż ma ona wartość 

szczególną dla mojej rodziny. Co zrobić? 
W takiej sytuacji można wykonać jej zdjęcie, dodać opis i przesłać w formie elektronicznej na adres 
dyrektor.gokis.pcim@op.pl wpisując w tytule wiadomości NIEPODLEGŁA. 
Ta sama sytuacja dotyczy wszystkich innych materiałów. Na przykład w przypadku zdjęcia czy 
dokumentu można przesłać do nas jego skan wraz z opisem w pliku Word. 
 
Przesłanie materiałów drogą elektroniczną, bądź przekazanie ich do siedziby GOKiS wiąże się z 
udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.  
 
Imię:………………………………………………………………… 
Nazwisko:………………………………………………………… 
Numer telefonu:………………………………………………. 
Adres mailowy:…………………………………………………. 
 
Rodzaj przekazywanego materiału (np. fotografia):…………………………………………………………..................... 
Opis:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Uwagi dot. stanu technicznego itp.…………………………………………………………………………………………………… 
 
Dokumentacja fotograficzna/skan (właściwe zakreślić jeśli jest dołączona) 
 
 
Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ja, niżej podpisany 
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię i nazwisko, numer telefonu 
domowego, komórkowego, adres mailowy)  na potrzeby realizacji projektu „Śladami przodków - 
wokół Niepodległej”, wynikającego z działalności statutowej GOKiS w Pcimiu. 
         

………………………………………………. 
      data i podpis przekazującego/rodzica/opiekuna 
 

9. Gdzie się zgłosić w przypadku dodatkowych pytań i szerszych informacji? 
Można się kontaktować dzwoniąc pod numer telefonu 516 029 300, bądź mailowo 
dyrektor.gokis.pcim@op.pl. Bieżące informacje dotyczące projektu można uzyskać także na stronie 
www.kliszczacy.pl w zakładce PROJEKTY. 
 

10. Co stanie się z materiałami, które dostarczę? 
Wybrane z nich zostaną wykorzystane przy tworzeniu publikacji, wystawy bądź ścieżki pamięci 
historycznej i nie później niż do 60 dnia upływającego po ostatnim wydarzeniu zorganizowanym w 
ramach projektu, wszystkie zostaną zwrócone właścicielowi przez organizatora, bądź partnerów. 
Ewentualne przekazanie przez właściciela materiałów na własność GOKiS będzie uregulowane za 
pomocą osobnej umowy. 
 
 
 
 
 
 
 
opr. GOKiS Pcim 
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