
 

                                                                                     
„Europa dla Obywateli: promocja aktywnego obywatelstwa europejskiego"
Sprawiedliwi wśród Narodów Świata, totalitaryzm i świadomość europejska 

The Righteous, the totalitarianism and the European consciousness

Program ‘Europa dla Obywateli’
Działanie 4 'Aktywna pamięć europejska'

Projekt europejski „Sprawiedliwi wśród Narodów Świata, totalitaryzm i świadomość europejska” 
został zaprezentowany w ramach programu „Europa dla Obywateli – Działanie 4. Pamięć” przez 
Liceum  Nauk  Ścisłych  im.  E  Fermiego  (Liceo  Scientifico  "E.  Fermi”),  będące  inicjatorem  i 
głównym koordynatorem działań w zakresie regionalnego porozumienia międzyszkolnego „Historia 
i Pamięć” (“Storia e Memoria”). Projekt jest kontynuacją działań zrealizowanych rok i dwa lata 
temu. Czas trwania projektu: 01.10.2009 – 31.09.2010.

OPIS I CELE PROJEKTU

Kontynuując dwa poprzednie projekty dotyczące Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, pamięci 
dobra  oraz  tatalitaryzmu,  tegoroczny  projekt  ma  na  celu  budowanie  świadomości,  iż  systemy 
totalitarne,  komunizm  i  nazizm,  stanowią  wspólny  bagaż  Europy,  co  zostało  przypomniane  w 
niedawnej rezolucji Parlamentu Europejskiego “Świadomość europejska a totalitaryzm”.
W  celu  rozbudzenia  świadomości,  z  której  rodzi  się  potrzeba  budowania  wspólnej  pamięci, 
zaproponowano zorganizowanie konkursu dla młodzieży ze szkół średnich we Włoszech, Polsce i 
Rumunii. 
Główne ośrodki współpracujące przy projekcie: Komitet na rzecz Ogrodu Spawiedliwych wsród 
Narodów Świata (GA.RI.WO), Stowarzyszenie Tulip Project, Dom Spotkań z Historią i Fundacja 
Karta z Warszawy, Istytut “Nicolai Iorga” z Academia Romana, Istytut Historii Totalitaryzmu oraz 
włoska szkoła “Aldo Moro” z Bukaresztu.
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ETAPY PROJEKTU

Konkurs  zostanie  zorganizowany  we  Włoszech,  Polsce  i  Rumunii  na  zasadach,  które  zostaną 
ustalone przez poszczególne kraje, tak by jak najlepiej przeprowadzić następujące trzy etapy: 
1) Rozpisanie i ogłoszenie konkursu (wrzesień - listopad 2009). 
Konkurs jest adresowany do młodzieży w wieku 15 – 19 lat, uczęszczającej do szkół średnich. W 
konkursie  mogą  uczestniczyć  całe  klasy,  grupy  uczniów lub  uczniowie  indywidualni.  Konkurs 
zostanie  ogłoszony  w  Internecie  na  stronach  oranizatorów  oraz  Ministerstw  Edukacji 
poszczególnych krajów. Konkurs zostanie przygotowany podczas wstępnej wizyty, która odbędzie 
się w listopadzie 2009 w Warszawie. Ostateczna data wpisania na listę uczestników konkursu: 10 
listopada 2009. W ramach promocja konkursu zostanie zaprezentowany film “Szlakami pamięci. 
Bolonia  -  Bukareszt  A/R”,  zrealizowany  ze  środków  finansowych  z  poprzpedniego  projektu 
europejskiego. 
2) Prowadzenie badań i ocena (listopad 2009 - kwiecień 2010). 
Wyniki przeprowadzonych badań muszą zostać przekazane do ośrodków koordynujacych konkurs 
do dnia 31 marca 2010. W celu dokonania oceny prac zostanie utworzona komisja egzaminacyjna, 
króra  po  ustaleniu  kryteriów oceniania,  przyzna  miejsca:  pierwsze,  drugie  i  trzecie  za  badania 
przeprowadzone  przez  całe  klasy  lub  grupy  uczniów;  5  równorzędnych  miejsc  dla  uczniów 
samodzielnie prowadzących badania. Ogłoszenie wyników konkursu w każdym z krajów nastąpi do 
dnia 10 maja 2010. Ośrodki organizujące konkurs przyznają nagrody laureatom konkursu w swoich 
krajach.
3) Uroczystość zamykająca konkurs.  
Uroczystość zamykająca konkurs, podczas której zostaną zaprezentowane nagrodzone prace, będzie 
miała miejsce w Bolonii do dnia 10 maja 2010.  W uroczystości będą uczestniczyli specjaliści, 
przedstawiciele Parlamentu Europejskiego oraz zwycięzcy konkursu z Włoch, Polski i Rumunii. 
Ponadto, zostanie ustalony sposób uczestnictwa uczniów z Włoch, którzy w ramienia swoich szkół, 
prowadzili badania. 

KOORDYNATOR PROJEKTU

Antonia Grasselli

Profesor historii i filozofii w Liceum Nauk Ścisłym im. E. Fermi w Bolonii

E – mail: fermi@liceofermibo.net   storiamemoria@liceofermibo.net 

Projekt ma charakter międzynarodowy, uczestniczą w nim następujące ośrodki z Włoch, Polski i 
Rumunii:

1- Dom Spotkań z Historią
ul. Karowa 20
00-324 Warszawa
tel. (+48- 22) 826 51 95
faks (+48- 22) 827 67 51
e-mail: dsh@dsh.waw.pl
www.dsh.waw.pl

2- Fundacja Ośrodka Karta
ul. Narbutta 29
02-536 Warszawa
 tel.: (+48-22) 848-07-12
 faks: (+48-22) 646-65-11
 kolportaż: (+48-22) 826-56-98
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e-mail: ok@karta.org.pl
www.karta.org.pl

3- Fundacja Kultury Chrześcijańskiej „Znak”  
Ul. Kościuszki 37
30-105 Kraków
Tel :( +48- 12) 619 95 3 9                                      
www.znak.com.pl
E – mail fundacjia@znak.org.pl 

4- Liceo Scientifico Enrico Fermi Bologna  
Via Mazzini 172/2 40100 Bologna 
(+39- 051) 4298511
http://www.liceofermibo.net
Coordinator of  the network “Storia e Memoria”
http://www.storiamemoria.it
E – mail Fermi@liceofermibo.net 
 
5- Comitato per la Foresta Mondiale dei Giusti (GA.RI.WO)
Corso Cristoforo Colombo  20144
Segreteria (Operator/Assistant to the Director) (+39- 02) 83241397   
Fax: (+39- 02) 99987409
http://www.gariwo.net     
E - mail info@gariwo.net
 
6- Tulip-project  Teaching &Learning International Projects – University network
Via Puccini 6
40141 Bologna 
Tel. (+39 051) 62373 29 
Mob 0039 3477445498
http://www.tulip-project.it 
E – mail  info@tulip-project.it 
Europacheverra magazine  (A magazine about future Europe)
http://www.europacheverra.eu conference – dissemination press 

7- "Nicolae Iorga" Institute of History Research of  the Romanian Academy 
http://www.iorga.iini.ro
1, Aviatorilor Boulevard, 
011851 Bucuresti, Romania
Phone: (+4021) 212-53-37
Fax: (+4021) 311-03-71
E-mail: Institutul.Iorga@email.ro

8- Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului
http://www.totalitarism.ro
Str. Arhitect Grigore Cerchez 1
Bucuresti 011876 , Sector 1, Romania
Tel. : (+40-21) 230 69 92; 230 61 14 
Fax : (+40-21) 30 76 82 
E-mail : inst.academia@gmail.com 

9 -Asociatia “Aldo Moro”
http://www.scuolaitaliana.go.ro 
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Strada Vasile Lascar 52
Bucaresti, Sector 2, Romania
Tel/Fax (+40- 21) 210 46 84
E-mail : scuolaaldomoro@yahoo.com

Projekt został zrealizowany przy współpracy z Konsulatem Generalnym RP
w Mediolanie

Corso Vercelli 56, 20145 Milano Tel.(+39-02) 481.94.785/481 94.975 Fax: (+39-02) 480.20.345
E- mail: milano.kg.cultura@msz.gov

4

mailto:milano.kg.cultura@msz.gov
mailto:scuolaaldomoro@yahoo.com

