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W służbie historii. 1 października 2019 r. Wielki
Finał konkursu dla klas mundurowych

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

W Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki miał miejsce finał pierwszej edycji
konkursu dla klas mundurowych „Żołnierze w służbie historii”, organizowanego wspólnie
przez Biuro Edukacji Narodowej IPN oraz Departament Edukacji Kultury i Dziedzictwa
MON. Nauczycieli, uczniów, gości i świadków historii przywitali wicedyrektor Departamentu
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Edukacji Kultury i Dziedzictwa Narodowego MON Zbigniew Ciosek oraz dyrektor Biura Edukacji
Narodowej IPN Adam Hlebowicz.

Tematem pierwszej edycji konkursu byli „bohaterowie września 1939 r.” – żołnierze
walczący w wojnie w obronie Polski we wrześniu 1939 r. W konkursie wzięło udział
ponad 70 szkół  z całej Polski, a nagrodzonych zostało 18 najlepszych zespołów, w tym 6
wyróżnionych prac.

W ramach 3 zadań konkursowych uczniowie w zespołach trzyosobowych pod merytoryczną
opieką nauczyciela:

odnaleźli postać żołnierza, legionisty, powstańca, którego losy stanowiły przykład
szlachetnej służby ojczyźnie

odnaleźli w swojej okolicy i opisali miejsce pamięci związane z wybraną postacią

przygotowali i przeprowadzili „żywą lekcję historii” dla rówieśników

Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski ze szczególnym
uwzględnieniem historii oręża polskiego w XX wieku oraz jego wkładu w odzyskiwanie przez
Polskę niepodległości i odbudowę Państwa Polskiego.

Dzięki młodym żołnierzom małe społeczności mogły dowiedzieć się, kim byli kpt. Tadeusz
Gisges, por. Stanislaw Nenko czy kpt. Włodzimierz Wolny i jakie były ich losy we wrześniu 1939
r. Historie bohaterów na zawsze pozostaną w pamięci uczniów, którzy włożyli duży wysiłek w
zbieranie materiałów, przeprowadzenie wywiadów ze świadkami historii i stworzenie lekcji dla
innych. 

Po uroczystej gali wyróżnione zespoły na specjalne zaproszenie Kancelarii Prezydenta
RP zwiedziły Pałac Prezydencki, miały także okazję obejrzeć Zamek Królewski.
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Laureaci konkursu udali się następnie do twierdzy Modlin. 

 

 

Twierdza jest jedną z największych i najlepiej zachowanych w Polsce i stanowi wielokrotnie
rozbudowywany zespół umocnień. Na terenie fortecy znajduje się najdłuższy w Europie
budynek – będący koszarami wojskowymi – liczący 2250 m długości. We wrześniu 1939 roku
stacjonował tu sztab Armii Modlin, a od połowy miesiaca fortece zaczeły obsadzać odziąły Armi
Łódz. Atakowana, ostrzeliwana i bombardowana z powietrza, skapitulowała 29 września 1939
roku.

Strona konkursu: https://zolnierzewhistorii.ipn.gov.pl/

Filmy o wybranych postaciach (prace konkursowe):

Tadeusz Gisges

Stanisław Nenko

Włodzimierz Wolny

PLIKI DO POBRANIA

Plakat konkursu (pdf, 4.11 MB) 30.09.2019 10:00
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