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I I WOJNAWOJNA ŚWIATOWAŚWIATOWA

WW KRAJOBRAZIEKRAJOBRAZIE POWIATUPOWIATU GIŻYCKIEGOGIŻYCKIEGO
Projekt ma na celu przybliżenie młodzieży powiatu giżyckiego

tematyki związanej z wydarzeniami Wielkiej Wojny oraz tym, co w krajobrazie
kulturowym pozostało po tych czasach. Realizacja projektu przyczyni się do
wzrostu świadomości historycznej młodzieży, co pomaga w procesie
identyfikacji z zamieszkiwanym terenem oraz umożliwia odpowiedzialne
podejścia do dziedzictwa kulturowego regionu.

Od kilku lat można obserwować wzmożone zainteresowanie
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Od kilku lat można obserwować wzmożone zainteresowanie
wschodniopruskimi symbolami pamięci. Zaangażowane są w to głównie osoby,
które stanowią trzecie pokolenie powojennych mieszkańców Mazur. Poszukują
własnej tożsamości, wolnej od uprzedzeń pokolenia dziadków i rodziców,
określając się jako „nowi Mazurzy”. W przekonaniu tych grup, przywrócenie
zniszczonych obiektów lub dokładanie starań o zachowanie tych które
przetrwały, ma na celu dbałość o charakterystyczny krajobraz kulturowy tych
terenów. Z tego powodu tak ważne jest uczestnictwo młodzieży w tego typu
projektach.



Terminarz spotkań w ramach projektu 
„„NA TROPACH MAZURSKIEJ HISTORII. I WOJNA ŚWIATOWA NA TROPACH MAZURSKIEJ HISTORII. I WOJNA ŚWIATOWA 

W KRAJOBRAZIE POWIATU GIŻYCKIEGO”W KRAJOBRAZIE POWIATU GIŻYCKIEGO”

1. Krótka sesja historyczna „Galopem przez historię” – 13 
października (wtorek), godz. 11.00 – 13.00

2. Warsztaty „Pamięć krajobrazu” – 28 października (środa), godz. 
11.00 – 13.00. 
Po warsztatach, uczestnicy projektu mogą rozpocząć samodzielne działania związane
z dokumentowaniem dziedzictwa kulturowego swojej okolicy

3. Prace rewitalizacyjne cmentarza wojennego żołnierzy armii 
niemieckiej i armii rosyjskiej w Paprotkach – 12 listopada 
(czwartek), godz. 9.00 – 14.00(czwartek), godz. 9.00 – 14.00

4. Gra miejska „Giżycko. Gdybyśmy żyli 100 lat temu…” – 18 
listopada (środa), godz. 11.00 – 13.00

5. Całodniowa wycieczka śladami I wojny światowej na terenie 
powiatu giżyckiego – 1 grudnia (wtorek), godz. 9.00 – 15.00

6. Sesja finałowa – podsumowanie projektu, prezentacja- zachęta do
podejmowania działań dokumentujących przeszłość i dziedzictwo
kulturowego regionu, połączona z prezentacją książki
opracowanej przez zeszłoroczną uczestniczkę projektu – 10
grudnia (czwartek), godz. 11.00 – 13.00
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Krótka sesja historycznaKrótka sesja historyczna

Galopem przez historię Galopem przez historię 
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Archeologia

Historia 



Krótka sesja historycznaKrótka sesja historyczna

Galopem przez historię Galopem przez historię 

- Archeologia ziemi giżyckiej
- Czasy historyczny (szczególnie XIX i XX wiek)

Punkt pierwszy to powtórka z historii naszej okolicy. Tematem projektu 
jest I wojna światowa, warto więc przypomnieć sobie, co było wcześniej i 
jak do niej doszło. Zaczniemy od prehistorii☺ Skupimy się na tych 
wydarzeniach, których ślady możecie w dalszym ciągu dostrzec w 
krajobrazie. Naszymi prelegentami będą archeolodzy, historycy i 
antropolodzy kulturowi. Planujemy trzy wykłady:
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- Czasy historyczny (szczególnie XIX i XX wiek)
- Miejsca pamięci I wojny światowej na
obszarze powiatu giżyckiego (cmentarze
wojenne i pomniki poległych)

Spotkamy się 13 października (wtorek), o godz.
11.00. Sesja zakończy się około godz. 13.00.



Warsztaty historyczneWarsztaty historyczne

Pamięć krajobrazuPamięć krajobrazu
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Warsztaty historyczneWarsztaty historyczne

Pamięć krajobrazuPamięć krajobrazu
Podczas warsztatów przygotujemy Was do samodzielnej pracy
związanej z odnajdywaniem w terenie i dokumentowaniem stanu
zachowania cmentarzy wojennych i pomników poległych z czasów I
wojny światowej oraz wszelkich innych miejsc związanych z
przeszłością, znajdujących się w Waszej okolicy. Nauczycie się też,
jak zbierać dane w ramach tzw. archiwum historii mówionej. Krótko
omówimy bardzo ważne kwestie związane z obowiązującymi
przepisami dotyczącymi ochrony zabytków, czyli co wolno, a czego
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przepisami dotyczącymi ochrony zabytków, czyli co wolno, a czego
nie wolno robić w miejscach zabytkowych. Wszystkie cmentarze
założone i użytkowane przed 1945 rokiem są obiektami
zabytkowymi!
Spotkamy się 28 października (środa), o godz. 11.00. Warsztaty
potrwają do około godz. 13.00.



Kontynuacja warsztatów Kontynuacja warsztatów 

Pamięć krajobrazuPamięć krajobrazu
Kontynuacja warsztatów „Pamięć krajobrazu” może być
samodzielna praca uczestników nad dokumentowaniem
(fotografowaniem, szkicowaniem) miejsc historycznych oraz
zbieraniem archiwum mówionego (spisywaniem, nagrywaniem
relacji najstarszych mieszkańców dotyczących wszelkich aspektów
przeszłości.
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Prace rewitalizacyjne   Prace rewitalizacyjne   PaprotkiPaprotki
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Prace rewitalizacyjne   Prace rewitalizacyjne   PaprotkiPaprotki
Naszym zadaniem będzie doprowadzenie do porządku cmentarza
wojennego znajdującego się w miejscowości Paprotki. Oczyścimy
obramowania mogił i nagrobki z mchu, usuniemy zbędną roślinność,
sprzątniemy opadłe liście.

Spotykamy się 12 listopada (czwartek), pracujemy w godz. 9.00 –
14.00
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Gra miejska  Gra miejska  Giżycko. Gdybyśmy Giżycko. Gdybyśmy 
żyli 100 lat temu… żyli 100 lat temu… 
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Gra miejska Gra miejska Giżycko. Gdybyśmy Giżycko. Gdybyśmy 
żyli 100 lat temu…żyli 100 lat temu…

Gra miejska w której każda z 
grup będzie miała za zadanie 
pokonać trasę gry, mierząc 
się z różnego rodzaju 
zadaniami, które nie będą tak 
straszne, jak się wydaje, jeśli 
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straszne, jak się wydaje, jeśli 
zapamiętacie fakty z 
poprzednich spotkań. 
Zwycięzcy zostaną 
nagrodzeni, wszyscy którzy 
ukończą grę – wyróżnieni.
Gramy 18 listopada (środa), 
w godz. 11.00-13.00



WycieczkaWycieczka

Śladami I wojny światowejŚladami I wojny światowej
i nie tylko…i nie tylko…

We wtorek, 1 grudnia pojedziemy na całodniową wycieczkę po
powiecie giżyckim. Zwrócimy uwagę przede wszystkim na miejsca
związane z wydarzeniami I wojny światowej, ale nie będziemy zamykać
oczu mijając inne atrakcyjne miejsca.
Uwaga! Obowiązkowym elementem stroju są mocne buty, czapka oraz
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Uwaga! Obowiązkowym elementem stroju są mocne buty, czapka oraz
suchy prowiant!
Wycieczka potrwa od godz. 9.00 do 15.00.



Sesja finałowa!!!Sesja finałowa!!!
Podsumowanie projektu:
- ci z uczestników projektu, którzy podejmą samodzielną pracę
terenową, będą mogli zaprezentować swoje dokonania
- zaprezentujemy efekt pracy zeszłorocznej uczestniczki projektu,
Natalii Zacharczyk, która poświęciła się tworzeniu archiwum historii
mówionej
- organizatorzy wręczą zaświadczenia uczestnictwa w projekcie; mają
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- organizatorzy wręczą zaświadczenia uczestnictwa w projekcie; mają
także w planach: pochwalenie młodzieży za aktywność, ciekawość
świata, zdyscyplinowanie, sumienność, inwencję, wspaniałe
przygotowanie do działań

Spotykamy się 10 grudnia (czwartek), w godz. 11.00-13.00

Chętnych do udziału w projekcie zachęcamy do 
wstąpienia do grupy Powiat giżycki – I wojna światowa 
(https://www.facebook.com/groups/powiatgizycki/)


