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„Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość”
Jan Paweł II

Propozycja programowa dla środowisk harcerskich

TECZKA SERDECZNEJ PAMIĘCI
ŚW. JANA PAWŁA II

Warszawa 2019

Jan Paweł II to postać, która znana jest nie tylko polskim harcerkom i harcerzom.
Pontyfikat polskiego papieża zapadł w pamięć ludziom różnych pokoleń.
Do dziś w wielu rodzinach i w środowiskach harcerskich istnieje w zapomnianych
miejscach (szufladach, szafach i w pudełkach na strychu) wiele papieskich pamiątek:
zdjęcia, monety, znaczki, okolicznościowe karty i datowniki oraz inne przedmioty.
Z czasem ulegają one rozproszeniu i zapomnieniu, bądź leżą zakurzone na strychu
lub w piwnicy. Dlatego propozycja ta jest skierowana do wszystkich z Was,
którzy chcieliby ocalić od zapomnienia i zniszczenia cenne chwile spędzone przez
Wasze rodziny lub środowiska z Janem Pawłem II. I jednocześnie wykorzystać w tej
przygodzie metodę harcerską oraz kolekcjonerski, organizacyjny, artystyczny zapał
dzieci i młodzieży zrzeszonej w ZHP.
To, co uda się wytropić, wyszperać i ocalić od zapomnienia, zostanie umieszczone
w specjalnej Teczce serdecznej pamięci. Pamiątki zostaną uporządkowane i opisane,
aby mogły stać się wartościowym dziedzictwem dla kolejnych pokoleń w rodzinach
harcerek i harcerzy.
„Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość” - te słowa św. Jana
Pawła II będą nam towarzyszyć podczas udziału w ogólnopolskim projekcie „Teczka
serdecznej pamięci św. Jana Pawła II”. Pragniemy, aby w kolejnym stuleciu istnienia
ZHP jednostki harcerskie oddały cześć i pamięć wielkiemu rodakowi, zakładając
„Teczki serdecznej pamięci”.

NA CZYM TO POLEGA?
Inicjatywa ta nie wymaga specjalnych nakładów i dodatkowych wysiłków.
Jest to okazja do wzmocnienia pracy z wartościami duchowymi w drużynach,
do zdobywania gwiazdek zuchowych i sprawności harcerskich, do organizowania
twórczych form współpracy międzypokoleniowej w środowiskach szczepu, hufca czy
innych zespołów harcerskich. Projekt jest inicjatywą inspirującą do działania
„oddolnego”, które może stać się okazją do zastosowania instrumentów
metodycznych, jakimi dysponuje harcerski system wychowawczy w rozwoju
duchowym i religijnym, np. sprawności, próby na stopnie.
Dodatkowym owocem pracy dzieci i młodzieży będzie to, że drużyny, szczepy, kręgi,
namiestnictwa, hufce mogą w ten sposób w jednym miejscu zgromadzić
i uporządkować w dowolnej formie zbiory, np. fotografii, wycinków prasowych, kart
wejściowych na spotkania z Ojcem Świętym, chorągiewek, plakietek, obrazków
z polskim papieżem, widokówek, kartek pocztowych, znaczków, nalepek, monet,
medali itp. oraz zaprezentować je szerszej publiczności, co daje możliwość promocji
wartości duchowych w środowiskach.
W kolekcjonowaniu pamiątek nie należy kierować się zasadą „liczy się ilość”,
ale przede wszystkim refleksją na temat tego, czego uczył nas Jan Paweł II, jaką
mądrość nam przekazał, skoro akurat tę pamiątkę kojarzymy z jego obecnością.
Więź łącząca kolekcjonerów pamiątek po papieżu ma nam przypominać, abyśmy byli
odważni, nie bali się szukać prawdy, abyśmy starali się pozostać wierni nauczaniu
Kościoła oraz ufali Bogu, który nas prowadzi przez życie.
Zebrane w teczkach pamiątki mają przypominać o skali dobra, piękna
i prawdy, które wydarzyły się na świecie dzięki pontyfikatowi
Papieża.

REGULAMIN
Projekt „Teczka serdecznej pamięci” jest projektem koordynowanym przez Wydział
Wychowania Duchowego i Religijnego GK ZHP przy współpracy ze Stowarzyszeniem
Pamięci Jana Pawła II i Społecznego Centrum Dokumentacji Pontyfikatu
Jana Pawła II.
Koordynatorami projektu są hm. Jolanta Łaba - instruktorka Wydziału Wychowania
Duchowego i Religijnego GK ZHP oraz hm. Ryszard Zawadowski - prezes
Stowarzyszenia PAMIĘĆ JANA PAWŁA II, współpracownik Wydziału Wychowania
Duchowego i Religijnego GK ZHP.
W projekcie mogą wziąć udział gromady zuchowe, drużyny harcerskie, wędrownicze,
kręgi seniorów, kręgi instruktorskie, kręgi akademickie, namiestnictwa, szczepy oraz
hufce, a także inne grupy harcerskie działające w ramach komend hufców i chorągwi
oraz Głównej Kwatery ZHP.
Celem projektu jest popularyzacja postaci św. Jana Pawła II oraz dialog
międzypokoleniowy w rodzinach harcerek i harcerzy (wychowanie duchowe
i wychowanie społeczne).

WAŻNE TERMINY
Do projektu może przystąpić jednostka, która w terminie od 22.02.2019 r. (Dzień
Myśli Braterskiej) do (maksymalnie) 02.04.2019 r. prześle zgłoszenie na adres
e-mail: papiez@zhp.pl i do wiadomości na e-mail Stowarzyszenia „Pamięć Jana Pawła
II” - paragraf12@gmail.com.
W temacie e-maila prosimy napisać: Teczka ZHP imię i nazwisko zgłaszającego
Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje (w treści e-maila):
nazwa jednostki (grupy harcerskiej) oraz właściwego hufca i chorągwi,
imię i nazwisko, stopień opiekuna projektu (grupy) - drużynowego,
przewodniczącego kręgu, komendanta szczepu, hufca, namiestnika itp.,
liczba osób zbierających pamiątki,
dane kontaktowe (adres e-mail, telefon, adres pocztowy).

Jednostki biorące udział w projekcie mogą korzystać z pomocy i wsparcia
Stowarzyszenia Pamięć Jana Pawła II - Społecznego Centrum Dokumentacji
Pontyfikatu Jana Pawła II .
Kontakt poprzez stronę http://www.teczkapamiecijp2.rejowiec.pl/
Po przystąpieniu do projektu opiekun otrzymuje elektroniczny wzór certyfikatu dla
zespołu, co jest równoznaczne z przyjęciem do projektu. Po otrzymaniu
potwierdzenia opiekun zespołu harcerskiego zobowiązany jest do skontaktowania się
ze Stowarzyszeniem Centrum Jana Pawła II i zgłoszenia zapotrzebowania
na legitymacje dla wszystkich członków zespołu projektu i opłacenia ich dostarczenia
do środowisk (koszt legitymacji – 1,80 zł).
Stowarzyszenie Pamięć Jana Pawła II ul. Chełmska 95 22-170 Rejowiec Fabryczny
e-mail: paragraf12@gmail.com
Legitymacje wystawia opiekun zespołu.
Opcjonalnie można też zamówić w Stowarzyszeniu „Pamięć Jana Pawła II” pakiet
„Teczka serdecznej pamięci” zawierający teczkę, legitymację i inne gadżety związane
z projektem (koszt 10 zł). Teczkę można też wykonać samodzielnie według własnego
pomysłu.
Jednostki w przygotowanej teczce zbierają pamiątki nawiązujące do postaci Jana
Pawła II np. widokówki, zdjęcia, wycinki z gazet, książki, numizmatykę, medale,
naszywki, spisane wspomnienia krewnych lub sąsiadów, napisane przez siebie
reportaże, wywiady, gawędy itp. Jednocześnie do pamiątek przygotowują
w dowolnej formie utrwaloną refleksję na temat: jakie wspomnienie mam w związku
z tą pamiątką? Od kogo je uzyskano? Jakie wspomnienia innych osób ocalono przy
okazji spotkań? Jakie wartości wiążące się z nauczaniem Jana Pawła II zapamiętam
dzięki tej pamiątce? itp.

Meldunek na temat zbioru i opis teczki należy przesłać najpóźniej
do dnia 16.10.2020 r. do godz. 24:00 (Dzień Papieski).
Meldunek powinien zawierać:
• dane środowiska (nazwa grupy, hufiec, chorągiew),
• listę zebranych pamiątek wraz z okolicznościami ich zdobycia, z krótkim opisem lub
inną formą utrwalenia refleksji/reportaże/wywiady na temat: jakie wspomnienie
mam w związku z tą pamiątką? od kogo je uzyskano? jakie wspomnienia innych
osób ocalono przy okazji spotkań? jakie wartości wiążące się z nauczaniem Jana
Pawła II zapamiętam dzięki tej pamiątce? co się zmieniło w moim podejściu
do wartości w związku z realizacją projektu? itp.,
• opis pomysłu na zaprezentowanie teczki pamięci w swoim środowisku działania
(w jakich okolicznościach, w jakiej formie, czy towarzyszyło temu zdobycie
sprawności, gwiazdek zuchowych, czy innych form doskonalenia harcerskiego)
oraz pomysłu na stałe wykorzystanie efektów projektu. Opis może być uzupełniony
zdjęciami z prezentacji efektów projektu.
Jednostki biorące udział w propozycji po przesłaniu raportu otrzymają dyplomy dla
uczestników wydane przez Główną Kwaterę ZHP oraz Stowarzyszenie PAMIĘĆ JANA
PAWŁA II - Społeczne Centrum Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II.
Po zakończeniu przyjmowania raportów spośród uczestników projektu zostaną
wyłonione najbardziej wyróżniające się raporty. Wyróżnione osoby i zespoły
otrzymają „Medal setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły”.
Nadesłana dokumentacja realizacji zadań może zostać zamieszczona na stronie
internetowej ZHP i w innych publikacjach Głównej Kwatery ZHP oraz w publikacjach
Stowarzyszenia PAMIĘĆ JANA PAWŁA II. W tym celu należy do raportu załączyć
klauzulę ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunków
w przypadku przesłania zdjęć.

KLAUZULA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
KTO JEST KIM?
W związku z organizowanym przez Związek Harcerstwa Polskiego Projektem „Teczka
serdecznej pamięci” poświęconym pamięci św. Jana Pawła II (dalej jako: „Projekt”),
wyjaśniamy, że administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem
odpowiedzialnym za zgodne z prawem wykorzystywanie tych danych, jest:
Związek Harcerstwa Polskiego, stowarzyszenie z siedzibą w Warszawie (zwane dalej
"ZHP").

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?
Możesz kontaktować się z nami we wszystkich sprawach związanych
z wykorzystaniem Twoich danych osobowych:
Związek Harcerstwa Polskiego
ul. Marii Konopnickiej 6
00-491 Warszawa
tel.: +48 22 339 0645,
fax: +48 22 339 0606
e-mail: sekretariat@zhp.pl
Możesz również kontaktować się bezpośrednio z wyznaczonym przez nas
inspektorem ochrony danych:
Związek Harcerstwa Polskiego
tel.: +48 888 942 222,
fax: +48 22 339 0606
e-mail: zhp-iodo@rt-net.pl

PO CO NAM TWOJE DANE OSOBOWE?
Wykorzystujemy Twoje dane osobowe obejmujące dane zawarte w zgłoszeniu do
Projektu w celu przeprowadzenia Projektu zgodnie z regulaminem, w tym
rozstrzygnięcia konkursu, wyłonienia zwycięzcy, przeprowadzenia przyznania
dyplomów oraz ogłoszenia wyników konkursu. Podstawą prawną wykorzystania
danych osobowych w tym celu jest udzielona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit.
a RODO). Jeżeli nie zwyciężyłeś w konkursie, Twoje dane będą przechowywane do

czasu rozstrzygnięcia konkursu lub upływu terminu do wniesienia reklamacji
(o ile regulamin konkursu przewiduje ich wniesienie).
Ponadto wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu dochodzenia lub obrony
roszczeń związanych z organizacją Projektu. Podstawą prawną wykorzystania danych
w tym celu jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na
zapewnieniu prawidłowego przebiegu Projektu, ustaleniu, dochodzeniu lub obronie
roszczeń. Twoje dane będą przechowywane przez trzy lata od zakończenia Projektu.

KOMU UJAWNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Nie ujawniamy Twoich danych osobowych innym osobom, organizacjom
lub organom z wyjątkiem:
• Stowarzyszenia Pamięć Jana Pawła II z siedzibą w Rejowcu Fabrycznym
(KRS: 0000011993)
• organów władzy publicznej uprawionych do uzyskania tych danych w związku
z prowadzonymi postępowaniami.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Twoje dane osobowe przechowujemy do czasu zakończenia Projektu i podjęcia
rozstrzygnięcia o przyznaniu lub nieprzyznaniu Ci dyplomu. Nie dotyczy to jednak
Twoich danych osobowych zawartych w uchwałach, decyzjach i rozkazach władz
ZHP o realizacji tego Projektu oraz o przyznaniu dyplomów, które jako źródło
informacji o wartości historycznej działalności ZHP stanowią materiały archiwalne
wchodzące w skład niepaństwowego zasobu archiwalnego. Materiały archiwalne
przechowujemy na mocy przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
do czasu trwałego zaprzestania działalności przez ZHP.

JAKIE PRAWA CI PRZYSŁUGUJĄ?
Masz prawo w każdej chwili:
• wycofać zgodę na wykorzystanie danych osobowych na potrzeby realizacji
Projektu; wycofanie zgody nie pociąga za sobą żadnych negatywnych
konsekwencji, uniemożliwia jednak dalszy Twój udział w Projekcie; wycofanie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem wykorzystania danych osobowych przed
jej wycofaniem;

• wnieść sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobowych na podstawie
tzw. prawnie uzasadnionego interesu; na skutek wniesienia sprzeciwu rozważymy,
czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw
i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, wykorzystując te dane
osobowe. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny, a nie ma innej podstawy prawnej
wykorzystania tych danych, usuniemy je.
Ponadto, masz prawo do żądania:
• dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy
wykorzystujemy Twoje dane osobowe, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania
informacji m.in. o: celach wykorzystania, kategoriach danych osobowych,
kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione,
planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a także o źródle,
z którego je pozyskaliśmy;
• sprostowania swoich danych osobowych, gdy są niekompletne, nieprawidłowe lub
nieaktualne;
• usunięcia wszystkich lub niektórych swoich danych osobowych, jeżeli Twoje dane
osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane
lub w których były wykorzystywane albo od początku były wykorzystywane
niezgodnie z prawem, w szczególności jeżeli cofnęłaś/cofnąłeś zgodę na
wykorzystanie danych osobowych lub wniosłaś/wniosłeś zasadny sprzeciw wobec
wykorzystywania danych osobowych;
• ograniczenia wykorzystania swoich danych osobowych, tj. zażądać, abyśmy
zaprzestali ich wykorzystania (nie dotyczy to jednak przechowywania Twoich
danych osobowych) w sytuacjach, gdy:
• kwestionujesz prawidłowość danych osobowych,
• kwestionujesz zgodność z prawem wykorzystania przez nas danych
osobowych,
• nie potrzebujemy już tych danych, ale Ty potrzebujesz ich do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń,
• wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobowych;
• otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłania tych
danych do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych;
masz również prawo do żądania, by Twoje dane osobowe zostały przesłane przez
nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie
możliwe; dotyczy to jedynie danych osobowych przetwarzanych w sposób
zautomatyzowany na podstawie zgody lub umowy (w tym Statutu ZHP).

Masz prawo do wniesienia skargi w związku z wykorzystywaniem Twoich danych do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Skargę
możesz wnieść w formie elektronicznej, w formie pisemnej albo ustnie do protokołu
w siedzibie Prezesa Urzędu.

ZGODA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
Możesz w dowolnym momencie wycofać wyrażoną zgodę, kontaktując się w tym
celu ze Związkiem Harcerstwa Polskiego lub bezpośrednio z wyznaczonym przez
Związek Harcerstwa Polskiego inspektorem ochrony danych. Wycofanie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem.

ZGODA NA WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Związek Harcerstwa Polskiego
moich danych osobowych obejmujących dane zawarte w zgłoszeniu
mojego udziału w Projekcie, w celu przeprowadzenia Projektu zgodnie
z regulaminem.

I CO POTEM?
Po wykorzystaniu zbiorów do prezentacji efektów projektu „Teczkę serdecznej
pamięci” należy przechowywać w rodzinnym domu właścicieli
pamiątek. Zbiory można powiększać i wykorzystywać przez
jednostkę w miejscu działania np. w harcówce, szkolnej
bibliotece, budynku hufca, kościele parafialnym itp. oraz
zaprezentować ją szerszej grupie odbiorców w dowolnej
formie.

A NA KONIEC KILKA SŁÓW ZACHĘTY
Jak projekt może zostać wykorzystany w rocznej pracy drużyny?
Jest to okazja do zdobywania sprawności naukowych, społecznych, obywatelskich,
hobbystycznych, komputerowych oraz wspierających wychowanie duchowe
i religijne. Propozycja może być też okazją do utworzenia cyklu sprawnościowego
w gromadach zuchowych. Stanowi również okazję do realizacji prób na stopnie
(harcerki i harcerze, wędrownicy) – wspierając konstruowanie zadań próby z zakresu
wychowania do wartości duchowych, wychowania społecznego, prezentacji
talentów artystycznych czy organizacyjnych.
W projekcie mogą uczestniczyć kręgi starszych instruktorów i seniorzy. Wymiana
pamiątek czy refleksji ze spotkań z Papieżem Polakiem to dobra okazja do organizacji
wieczornic, kominków, ognisk, refleksyjnych spotkań seniorów i młodych na tematy
związane z nauczaniem Jana Pawła II np. wartości takich jak patriotyzm,
odpowiedzialność, szacunek do tradycji itp.
Realizacja propozycji wiąże się nie tylko z kolekcjonowaniem pamiątek, ale też
z nauką ich przechowywania, prezentacji, przekazania dalej kolejnym środowiskom
lub pokoleniom w swoich rodzinach.
Pamiątki zebrane przez dzieci i młodzież powinny zostać w ich domach, zebrane
i uporządkowane dla kolejnych pokoleń dzieci i młodzieży, które być może będą
chciały posłuchać kiedyś o Wielkim Polaku.
W ramach przystąpienia do projektu warto wykorzystać harcerskie instrumenty
metodyczne.
ZUCHY mogą zdobywać gwiazdki i sprawności związane z dziennikarstwem,
kronikarstwem, kolekcjonowaniem pamiątek. Jest to okazja do zrealizowania cyklu
sprawnościowego poświęconego w całości osobie Jana Pawła II, ale też
zawierającego pracę z wartościami, które zawiera Prawo Zucha np. prawda (Zuch
mówi prawdę), dobro (Każdemu z zuchem jest dobrze), piękno (poznawanie
pięknych wspomnień o papieżu w swojej rodzinie), szacunek do starszych (spotkania
z seniorami i z rodziną, z krewnymi, ze starszyzną harcerską) itp. Zachęcamy
do tworzenia takich cyklów w ramach projektu jako jednego z punktów raportu
na zakończenie propozycji.
Przy okazji realizacji projektu warto sięgać po pomoce książkowe dedykowane
najmłodszym, poświęcone osobie Jana Pawła II lub tworzyć samodzielnie gawędy
i opowieści o świętym.

-

-

-

HARCERKI I HARCERZE oraz HARCERZE STARSI mogą wykorzystać
niektóre etapy realizacji projektu, aby zdobywać następujące
sprawności:
NAUKOWE: szperacz, poszukiwacz, badaczka/badacz, muzyczka/muzyk, artystka/
artysta, plastyczka/plastyk, dekoratorka/dekorator, gawędziarka/gawędziarz,
fotoamatorka/fotoamator, fotograf, mistrzyni obiektywu/mistrz obiektywu;
SPOŁECZNE I OBYWATELSKIE: organizatorka czasu/organizator czasu, planista,
historyk rodzinny;
KOMPUTEROWE: komputerowiec, internautka/internauta, grafik komputerowy,
znawca ....(nazwa programu komputerowego);
WSPIERAJĄCE WYCHOWANIE DUCHOWE I RELIGIJNE: Betlejemskie Światło Pokoju,
opiekunka/opiekun Betlejemskiego Światła Pokoju, młody ekumenista, ekumenista,
poszukująca wartości/poszukujący wartości, poszukująca autorytetu/poszukujący
autorytetu;
HOBBYSTYCZNE: przyjaciel książki, bibliotekarka/bibliotekarz,
bibliofil, kronikarka/kronikarz, reporterka/reporter, dziennikarka/
dziennikarz, wydawca.

WĘDROWNICY lub INSTRUKTORZY opiekujący się projektem mogą wykorzystać to
zadanie jako jedno z wyzwań w ramach próby na stopień harcerski lub instruktorski.
Poszukiwanie pamiątek może okazać się przygodą pełną ciekawych wypraw, spotkań
rodzinnych i sąsiedzkich, warto to podkreślić za pomocą form pracy z wędrownikami
i wśród instruktorów.
Zachęcamy zatem do wykorzystania możliwości, jakie oferuje ten projekt
do wzmocnienia pracy metodą harcerską w swojej drużynie.

Powodzenia!

