
Zadanie konkursowe do edycji VII – 2015-2016
WSTĘP

VII  edycji  konkursu  Wiedzy  o  Polskim  Państwie  Podziemnym,  Armii  Krajowej  i  Szarych  Szeregach  
przyświeca  idea  upamiętnienia  istnienia  Polskiego  Państwa  Podziemnego  oraz  walk  Armii  Krajowej 
i uczczenia kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Tegoroczne zadanie nosi tytuł:

„Opowiedz mi o nich...”
(czyli zostań przewodnikiem na patriotycznym szlaku „Polski Walczącej”)

INFORMACJE

1) Każda osoba zgłasza do organizatora konkursu jedną prelekcję,  dotyczącą jednego miejsca  na szlaku 
„Polski Walczącej”. Wybrane miejsce nie może się powtarzać wśród uczestników z danej szkoły (grupy 
konkursowej) – każdy uczestnik wybiera inne miejsce do „oprowadzania”. 

2) Zadanie polega na przygotowaniu prelekcji przewodnickiej (10-15 min.) dla dowolnie wybranego miejsca 
pamięci  na  patriotycznym  szlaku  „Polski  Walczącej”,  związanego  z działalnością  konspiracyjną 
Polskiego Państwa Podziemnego lub walką zbrojną Armii Krajowej na terenie I Rejonu „Marianowo-
Brzozów”.

a) Wybierz jeden punkt na patriotycznym szlaku „Polski Walczącej”.
b) Wyszukaj materiały opisujące lub ilustrujące to miejsce i wydarzenia, które się tam rozegrały oraz 

ludzi, którzy w nich uczestniczyli. Szukaj w bibliotece szkolnej lub publicznej. Skorzystaj z pracowni 
naukowej Muzeum Historycznego w Legionowie i z internetu.

c) Wyobraź sobie, że czeka Cię wizyta twoich rówieśników (z dalszej rodziny, znajomych z wakacji, 
a może gości  z  innego kraju,  przybyłych  na  Światowe Dni  Młodzieży...)  i  są  oni  ciekawi  naszej 
historii. Przygotuj (napisz) opowiadanie, które zaprezentujesz swoim gościom.

d) Naucz się przygotowanego opowiadania i zaprezentuj je z pamięci. W prezentacji możesz użyć innych 
słów niż w wersji pisanej. Możesz też pomagać sobie kartką z trudniejszymi datami czy nazwiskami,  
ale prezentacja nie może polegać na czytaniu z kartki. Powinna to być „żywa opowieść”.

e) W  ramach  prelekcji  dopuszcza  się  zaprezentowanie  materiału  graficznego  (fotografia  osoby, 
reprodukcja mapy itp.) nie może on jednak stanowić głównego elementu prelekcji, może być jedynie 
jej uzupełnieniem.

3) Przedstawiona prelekcja  musi  opisywać prawdziwe zdarzenia  i  osoby.  Może opierać  się  zarówno na 
materiałach  historycznych  i  tekstach  dostępnych  w  publikacjach  na  ten  temat,  jak  i  na  tekstach 
stworzonych na potrzeby opowiadania, musi jednak jak najbardziej zbliżać się do prawdy historycznej 
przedstawianego zdarzenia.

4) Miejsce i forma prezentacji:
a) Najlepiej byłoby umówić się z grupą uczestników konkursu lub z rodziną czy przyjaciółmi i dokonać 

prezentacji przy wybranym obiekcie na szlaku „Polski Walczącej”. (Uwaga: jeśli nie masz 16 lat, na 
wyprawie musi być z Tobą pełnoletni opiekun). Prezentację można nagrać na wideo nawet telefonem 
komórkowym,  byleby  było  wyraźnie  słychać  i  widać  prelegenta.  Nagranie  to  należy  przekazać 
komisji konkursowej.

b) W  przypadku  braku  takiej  możliwości  prezentację  można  będzie  przedstawić  przed  komisją 
konkursową w Muzeum, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

5) Chęć przystąpienia do  zadania  konkursowego  należy  zgłosić  do  organizatora  konkursu  do  dnia 
17 listopada  2015  r. do  godz.  16.00  w  siedzibie  Muzeum  Historycznego  w  Legionowie  przy  ul.  
Mickiewicza  23  osobiście,  telefonicznie  pod  numerem  22  774  21  66  wew.  87  lub  e-mailem: 
katarzyna.ziulkowska@muzeum.legionowo.pl. 

6) Do dnia 16 lutego 2016 r. należy zgłosić do organizatora konkursu przygotowywane prelekcje, podając 
ich temat i wybrane miejsce na szlaku „Polski Walczącej”, czas trwania i miejsce prezentacji (teren czy 
Muzeum).
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7) Poszczególne teksty opowiadań oraz nagrania winny być przekazane, a uzgodnione prelekcje (wg punktu 
4b) powinny być zaprezentowane komisji konkursowej w okresie  od 23 lutego do 4 kwietnia 2016 r. 
w terminie uzgodnionym z organizatorem konkursu.

8) Oceny prelekcji  historycznych  (opowiadań)  dokonywać  będzie  komisja  konkursowa  powołana  przez 
organizatora konkursu. Komisja przy ocenianiu będzie brała pod uwagę:

– wierność prawdzie historycznej; 
– dobór tematu i pomysłowość w przygotowaniu prelekcji; 

9) Organizatorzy  konkursu  rezerwują  sobie  prawo  wykonania  dokumentacji  wideo  przedstawionych 
prelekcji lub sporządzenia kopii dostarczonego nagrania.

10) Rozdanie  wyróżnień  odbędzie  się  wraz  z  zakończeniem  konkursu.  Termin  zostanie  podany  przez 
organizatora konkursu. 

11) Przewiduje  się  możliwość  publicznego  powtórzenia  wyróżnionych  prelekcji  podczas  uroczystości 
rozdania nagród i wyróżnień na zakończenie konkursu.

12) Wszelkie pytania prosimy kierować do Katarzyny Ziułkowskiej-Karnickiej pod numerem telefonu 22 774 
21 66 wewn. 87. 
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