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Akcja „Przerwany marsz…” − 2 września 2019 br.
Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej
RP wystąpiła z inicjatywą organizacji akcji „Przerwany marsz…”, polegającej na
symbolicznym dokończeniu 2 września 2019 roku, przerwanego przez wybuch II wojny
światowej, marszu do szkoły ówczesnej młodzieży. Planowana na pierwszy dzień
szkoły akcja będzie okazją do tego, aby młodsze i starsze pokolenia mogły wspólnie
przywitać nowy rok szkolny.

Zachęcamy, aby 2 września 2019 r., podczas dni upamiętniających  80-tą rocznicę wybuchu II
wojny światowej, wspólnie z babciami, dziadkami, a także osobami samotnymi, które
mieszkają w danym regionie i wywodzą się z pokolenia Dzieci Wojny uczestniczyć w
inauguracji roku szkolnego 2019/2020. Przekroczenie progów szkół/klas przedstawicieli
wojennego pokolenia w sposób symboliczny dokończy ich przerwaną przed osiemdziesięciu
laty edukację. Punktem kulminacyjnym akcji będzie odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego.

Każdy podmiot – szkoła, placówka oraz instytucja, który pragnie uczcić pamięć Polskich Dzieci
Wojny może zapoznać się ze szczegółami przedsięwzięcia na dedykowanej stronie
internetowej: www.przerwanymarsz.pl oraz dokonać rejestracji poprzez prosty formularz
elektroniczny zamieszczony na niej.

Jednym z elementów akcji jest dzielenie się przebiegiem i efektami zorganizowanych działań.
Na własnych stronach internetowych oraz portalach społecznościowych można publikować
zdjęcia ze szkolnych klas z udziałem Seniorów (z hasztagiem #PrzerwanyMarsz), które będą
stanowiły swego rodzaju niezapomniany znak czasu.

Drugą częścią akcji będą „Pamiętniki Pokoleń” – prowadzone przez uczniów wywiady ze
swoimi dziadkami lub pradziadkami albo osobami samotnymi, które odpowiedzą na pytanie jak
wspominają sierpień i wrzesień 1939 roku, a także, jacy byli wtedy młodzi ludzie. Utrwalone w
ciekawy sposób rozmowy i wspomnienia staną się częścią wspólnej publikacji.

Współorganizatorami wydarzenia są: Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Środowisk Dzieci
Wojny, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Stowarzyszenie „Dumni z Polski” oraz
Stowarzyszenie „Dzieci Wojny w Polsce”.

Akcja „Przerwany marsz...” jest próbą stosownego podziękowania i oddania szacunku całemu
pokoleniu Polskich Dzieci Wojny za ich życie, za to co zrobili dla Polski.

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
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