Konkurs 100‐lecie Odzyskania Niepodległości
100‐lecie Bitwy Warszawskiej 1920 r.

Zaproszenie
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół zaprasza szkoły uczestniczące w I etapie projektu
historycznego 100‐lecie Bitwy Warszawskiej do II etapu, w którym uczestniczyć będą szkoły
podstawowe i średnie województwa mazowieckiego. Projekt prowadzony będzie na stronie
wirtualna‐historia.pl pod patronatem MEN, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Ministerstwa Cyfryzacji. Opiekę merytoryczną nad publikacjami historycznymi uczestników konkursu
obejmie w ramach patronatu Senator prof. Jan Żaryn.
Cele konkursu wpisują się w 100‐lecie Odzyskania Niepodległości i 100‐lecie Bitwy
Warszawskiej.
II etap konkursu dotyczy żywych miejsc historii Bitwy Warszawskiej. Temat przewodni to
„Szlak bojowy ks. I. Skorupki”. Umożliwi on młodzieży szkół związanych z wydarzeniami
sierpnia 1920 r. przybliżyć postać nauczyciela Gimnazjum im. Władysława IV, który na czele
gimnazjalistów maszerował przez Ząbki, Rembertów do Ossowa.
Poznanie historii naszego regionu i bohaterów „ Bitwy Warszawskiej 1920” będzie szczególnym
wyzwaniem dla uczniów szkół w miejscach gdzie znajdują się ślady i wspomnienia po sierpniowych
wydarzeniach. Uczestnicy konkursu umieszczą w Wirtualnych Zeszytach Historycznych materiały,
które mogą uzupełniać dotychczasową wiedzę o elementy jeszcze nieodkryte, a mogące wzbogacić
kolejne obchody w 2020 r., kiedy to planowany jest historyczny przemarsz rekonstruktorów
i młodzieży szkolnej ‐ Liceum im. Władysława IV, szkół z Ząbek i Rembertowa.
Finał konkursu w formie debaty planowany jest na 26 kwietnia, ocena prezentacji
medialnych umieszczonych na stornie wirtualna‐historia.pl odbędzie się po uzgodnieniach w dniu
28 maja 2018 r. Prace wyróżnione pragniemy pokazać w czasie uroczystości 14‐15 sierpnia 2018 r.
w Ossowie na terenie szkoły. Szkolne zespoły konkursowe jednocześnie będą przygotowywać prace
związane ze 100‐leciem Odzyskania Niepodległości. Opracowane materiały w formie prezentacji oraz
filmów znajdą się na stronach wirtualna‐historia.pl i youtube.pl. Komisje międzyszkolne
i przedstawiciele patronatów dokonają oceny finałowej, która będzie ogłoszona pod koniec
października. W okresie wrzesień‐październik planowane są w poszczególnych szkołach lub
międzyszkolne lekcje żywej historii z edukatorami połączone np. z wyjazdem do Ossowa, gdzie na
polu bitwy będą realizowane w tym roku poszukiwania artefaktów. W kaplicy bitewnej na polach
Ossowskich zostaną przeprowadzone ciekawe lekcje historii dotyczące okresu I wojny światowej
i bitwy 1920 r. przez księdza Andrzeja Rusinowskiego.
Zaproszenie dla szkół województwa mazowieckiego umieszczone będzie na stronie MEN
oraz na stronie wirtualna‐historia.pl gdzie dodatkowo zostaną umieszczone regulaminy konkursu
i materiały dodatkowe.

Czego oczekujemy od uczestników:
1. Zapisania na kartach wirtualnych zeszytów historycznych fragmentów historii sprzed 100 lat.
Podanie źródeł i ich konfrontacja.
2. Realizacja pomysłów przekazu cyfrowego – opracowań, prezentacji, wizualizacji AR i filmów
na YOUTUBE.

