
I. NAZWA ZADANIA: PRZERWANY MARSZ

II. KOORDYNATORZY: prof. Jacek Kurzępa - poseł RP, socjolog, przewodniczący 
Parlamentarnego Zespołu ds. Wspierania Środowisk Polskich Dzieci Wojny,

Augustyn Wiernicki - Prezes Ogólnopolskiego  Zespołu 
Koordynacyjnego Związków i Stowarzyszeń Polskich Dzieci Wojny,

Stowarzyszenie Dumni z Polski - Dariusz Jóźwiak - Prezes Zarządu

III. SYNTETYCZNY OPIS ZADANIA:

Naszą intencją jest to, żeby 2-go września 2019, w 80-tą rocznicę wybuchu II wojny 
światowej,  młode  pokolenie  Polaków  razem  z  Polskimi  Dziećmi  Wojny  (osobami 
urodzonymi do 8.05.1945 r.), udali się  do szkół  na inaugurację  nowego roku szkolnego 
2019/2020). 

Przekroczenie progów szkół/klas przedstawicieli  wojennego pokolenia w sposób 
symboliczny dokończy ich przerwaną przed osiemdziesięciu laty edukację. 

Pięć  lat  okupacji  zabrało  ich  beztroskie  dzieciństwo  przysparzając  dni  pełnych 
cierpień i smutku, niejednokrotnie odbierając im życie.

Wchodząc do szkół/klas razem z młodym pokoleniem pokażą i udowodnią, że ich 
poświęcenie, ich dramatyczny i trudny los nie poszedł na marne, że dzięki temu co oni 
przeżyli,  dzięki  temu,  że  oni  wytrwali,  w tej  chwili  młode pokolenie  może  spokojnie 
rozpocząć edukację pod okiem swoich nauczycieli, wychowawców i opiekunów.

Środowiska młodzieżowe z różnych organizacji i stowarzyszeń w Polsce i za granicami kraju 

zapraszają Polskie Dzieci Wojny do kontynuacji Przerwanego Marszu 1-go września 1939 r.
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IV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA:

A. MIEJSCE REALIZACJI:

Ministerstwo Edukacji Narodowej wysłało do wszystkich szkół zaproszenie do włączenia 
się  do  Przerwanego  Marszu  i  prośbę  o  koordynowanie  do  16  Kuratoriów  Oświaty.  Ośrodek 
Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą zaprosił także polskie i polonijne placówki edukacyjne.

B. PARTNERZY W REALIZACJI ZADANIA:
W skład wytworzonego do tej  pory ruchu społecznego, bezpośrednio zaangażowanego     

w realizację Przerwanego Marszu, którego głównym celem jest przywrócenie należnej pamięci, 
szacunku i honoru wobec dziedzictwa pokolenia Polskich Dzieci Wojny wchodzą:

Stowarzyszenia Polskich Dzieci Wojny
Rada Dzieci i Młodzieży RP przy MEN 
Młodzieżowe Rady Miast i Gmin
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Związek Harcerstwa Polskiego / Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Ochotnicze Straże Pożarne
Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ Solidarność
Lasy Państwowe
Poczta Polska
PKP Intercity
Telewizja Polska 
Polskie Radio
Muzeum II Wojny Światowej

C. CELE:

ODDANIE SZACUNKU -  Projekt  „Przerwany Marsz” jest  próbą  stosownego podziękowania 
pokoleniu Dzieci Wojny  za ich życie, za to co zrobili dla Polski mimo tego, że czas okupacji, 
który naznaczył ich dzieciństwo, być może skruszył przekonanie o dobru drzemiącym w ludziach 
i sprawiedliwości dziejowej. 

UCZCZENIE 80. ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ - W szkołach, wraz z uczniami, 
nauczycielami  oraz  rodzicami,  wspólnie  pragniemy  uczcić  80.  rocznicę  wybuchu  II  wojny 
światowej poprzez oddanie czci tym, którzy walczyli o wolność naszej Ojczyzny. 

MIĘDZYPOKOLENIOWY DIALOG - Chcielibyśmy doprowadzić do sytuacji, w której dziewczęta 
i chłopcy w Polsce, a także ludzie dorośli zwrócą uwagę na pokolenie Polskich Dzieci Wojny, będą 
dociekliwi w wypytywaniu swoich Rodziców, ale również Dziadków i Pradziadków - świadków 
tamtych zdarzeń. Dostrzegą ich spracowane ręce, ale i wypatrzą w ich dotkniętych jaskrą 
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oczach, lękliwość tamtych czasów, a może zamiast wypatrywać i domyślać się, zaparzą herbatę                   
i porozmawiają o ich okupacyjnym dzieciństwie. Nie po to, by rozdrapywać rany, by przywracać 
ból  ale  poznać:  jak  to  jest,  że  przetrwaliście?  Jak  odbudowaliście  w sobie  wiarę,  że  człowiek             
z  natury swojej  jest  dobrym, mimo zapamiętanego oblicza esesmańskiego mordercy i  widoku 
splugawionego ciała najbliższych? Co jest tą siłą mocniejszą niż śmierć?  Co pozwalało im budzić 
się  kolejnego  poranka  w  dziecięcych  barakach  obozów  koncentracyjnych  i  mimo  tego 
„nieludzkiego świata” przetrwać? 

APEL POKOJU - To spotkanie z Polskimi Dziećmi Wojny, z natury swojej będzie nas ostrzegać 
przed  lekkomyślnością  w  „sianu  burz”  i  stanie  się  wspólnotowym  zawołaniem  o  Pokój,                   
a zakończy podpisaniem Apelu Pokoju do Świata i przekazaniem go Prezydentowi RP.

TWORZENIE  WSPÓLNOTY  -  Spotkania  takie  mają  za  zadanie  jednoczenie  lokalnego 
społeczeństwa. Do zaangażowania się  zapraszamy każdego, aby ten dzień  był  zorganizowany 
bardzo  podniośle  i  uroczyście  -  wskazane  jest  uczestnictwo  wielu  lokalnych  pocztów 
sztandarowych i przedstawicieli różnych środowisk do pokazania wyrazu jedności.

UPAMIĘTNIENIE - Nie możemy doprowadzić  do sytuacji żeby ta historia przebrzmiała, lecz 
aby stale  trwała w tkance  życia  społecznego i  obejmowała tętno kolejnych generacji  Polaków 
świadomych dziedzictwa pokoleń.

Tak klamrą po 80 latach od tamtych dni spróbujemy symbolicznie otworzyć ramiona wobec 
Nich, tych którzy mają poczucie odtrącenia, zapomnienia i zmarginalizowania zarówno w narracji 
okupacyjnej,  jak  i  świadomości,  co  to  znaczy  być  dzieckiem  w  czasie  wojny.  Zdajemy  sobie 
sprawę,  jak  mocno w psychice  dziecka utrwaliły się  obrazy przemocy,  czy śmierci,  ale  mimo 
wszystko oni przeżyli, wytrwali! Uparcie wznosili fundamenty swojej egzystencji, która łaknęła 
normalności, bezpieczeństwa, nocy bez strzałów, snów bez koszmarów i łez. 

D. PROPONOWANY SCENARIUSZ WYDARZEŃ: 

1.09.2019 (niedziela) - Uroczystości oficjalne państwowo-samorządowo-religijne 
Katolickie Stowarzyszenia Młodzieży i Duszpasterstwa Akademickie przygotowują aktywne 

uczestnictwo środowisk Polskich Dzieci Wojny oraz współczesnej młodzieży we Mszy Świętej.
2.09.2019 (poniedziałek) - akcja Przerwany Marsz
❖ Uroczyste wprowadzenie do szkoły Polskich Dzieci Wojny 
❖ Przywitanie przez Dyrekcję Szkoły i Samorząd Uczniowski
 

„Drogie Polskie Dzieci Wojny! My społeczność szkoły im. … w … witamy Was w naszych progach, 
pragnąc wraz z Wami symbolicznie dokończyć okrutnie przerwany wybuchem II wojny światowej ówczesny 
marsz do szkoły. Witamy Was z otwartymi ramionami i gorącym sercem, deklarując, że o Waszej Historii 
Polskich Dzieci Wojny nie zapomnimy! Zapraszamy.”
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❖ Odśpiewanie Hymnu Narodowego
❖ Odśpiewanie/odsłuchanie Hymnu Polskich Dzieci Wojny 
❖ Wyświetlenie 4-6 min filmu o wojnie i dzieciach wojny
❖ Opowieść Dzieci Wojny
❖ Odczytanie Apelu Pokoju do Świata 
❖ Występy młodzieży (dodatkowo)
❖ Sadzenie miłorzębów/dębów Alei/Skwerów Pokoju (dodatkowo) 
❖     Zachęcamy również do publikowania zdjęć ze szkolnych klas z udziałem Seniorów, które 

będą stanowiły swego rodzaju niezapomniany znak czasu
❖     Prosimy o publikowanie zdjęć na stronach internetowych oraz portalach 

społecznościowych z hasztagiem #PrzerwanyMarsz

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z organizatorami:
Dariusz Jóźwiak - tel. 881-319-371 mail - przerwanymarsz@gmail.com
prof. Jacek Kurzępa - tel. 693-470-895 

…………………………………… …………………………………… …………………………………

Augustyn	Wiernicki prof.	Jacek	Kurzępa Dariusz	Jóźwiak

Zespół	Koordynacyjny		
Związków	i	Stowarzyszeń	
Polskich	Dzieci	Wojny

Parlamentarny	Zespół	
ds.	Wspierania	Środowisk	Dzieci	Wojny

Stowarzyszenie	
Dumni	z	Polski

-

-
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