
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „ Niepodległość i Pamięć”. 

Instrukcja przygotowanie zeszytu i sposobu wysłania do Fundacji Wolność i Demokracja. 

 

Jak wypełnić zeszyt „Zapomniane Odzyskane”? 

Szanowni Państwo,  

po raz kolejny przygotowujemy projekt oparty na zbieraniu polskich śladów na Ukrainie, Litwie 

i Łotwie. Śladów, które zachowały się w polskich rodzinach i w pamięci ich członków. I tak jak 

poprzednio projekt polega na przeprowadzeniu przez ucznia rozmowy z członkiem rodziny lub 

z osobą polskiego pochodzenia i zapisaniu jej w specjalnym zeszycie zatytułowanym 

„Zapomniane odzyskane”. 

Mamy świadomość, że pamiątki rodzinne, częstokroć listy, fotografie, dokumenty są niezwykle 

cenne i mają  ogromną wartość także dla tego projektu, są  bowiem osobistą pamiątką, 

namacalnym świadectwem  obecności Polaków i kultywowania polskości,   zmieniliśmy w tym 

roku formułę   przygotowania  zeszytu.  

Zeszyt wypełniamy ręcznie,  uzupełniamy  go  oryginałami  fotografii i pamiątek (np. 

dokumenty, fragmenty listów, fotografie)  i tak wypełniony zeszyt skanujemy w dobrej 

rozdzielczości  (minimum 300 dpi) i zapisujemy w jednym pliku. Zdjęcia i  pamiątki 

podpisujemy czytelnie  bezpośrednio w zeszycie.  

Jeśli jednak są za duże, nie mieszczą się na stronie zeszytu, albo jest ich wiele, można je 

dołączyć w  osobnym pliku  zawierającym skany poszczególnych dokumentów, zdjęć, pamiątek 

( każdy skan opisujemy  kolejno w tabeli – załącznik nr 1)  

Chodzi o to, aby zdjęcia, pamiątki , które znajdą się w późniejszej publikacji,  zostały poprawnie  

podpisane.  

Skan zeszytu, plik ze skanami pamiątek i załącznik nr 1 z opisami  wysyłamy na adres e-

mailowy: maria.kaczor@wid.org.pl 

W ten sposób cenne pamiątki pozostają w rodzinie, a my otrzymujemy nie kserokopie 

fotografii, a dobrej jakości skany oryginałów, które będą  czytelne i  będą mogły być 

wydrukowane w publikacji „ Zapomniane odzyskane. Polska pamięć pokoleń” .   

Zwracamy się z prośbą o pomoc w przygotowaniu przez uczniów materiałów. Wiemy, że 

nauczyciele mają ogrom pracy, mamy jednak nadzieję, że i tym razem będziemy mogli liczyć 

na pomoc z Państwa strony, za co bardzo serdecznie dziękujemy.  

Gotowy zestaw powinien zawierać:  

1. Skan zeszytu ( w jednym pliku)  



 

 

Jeśli zdjęcia, pamiątki, dokumenty  zostały zeskanowane osobno, to również:  

2. Skany pamiątek ( w jednym pliku)  

3. Załącznik nr 1 ( tabela z opisem zeskanowanych pamiątek)  

Zeskanowany plik zeszytu należy podpisać: imię i nazwisko autora 

wywiadu_miejscowość_zeszyt,  np. Anna_Kowalska_Winnica_zeszyt 

Plik ze skanami należy podpisać: imię i nazwisko autora wywiadu_miejscowość_pamiątki, np. 

Anna_Kowalska_Winnica_pamiatki 

Załącznik nr 1 należy podpisać: imię i nazwisko autora wywiadu_miejscowść_opisy, np.  

Anna_Kowalska_Winnica_opisy 

Przykład  wypełnienia załącznika nr 1 :  

Nr skanu 
(kolejno)  

Opis  

1 Babcia Zofia  w młodości  (lata 
czterdzieste) 

2  Metryka chrztu babci Zofii  
 

 

Jeszcze raz dziękujemy Państwu za współpracę.  

 


