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Ogólnopolski konkurs "Wybitni ziemianie w
okresie międzywojennym. Gospodarka, kultura,
nauka, dyplomacja"
Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie "Wybitni
ziemianie w okresie międzywojennym. Gospodarka, kultura,
nauka, dyplomacja" - skierowanym do uczniów szkół
podstawowych (kl. VI-VIII) oraz ponadpodstawowych.

Zadaniem  uczestników  tegorocznej  edycji
jest zapoznanie się z historią ziemian, którzy
w odrodzonej Rzeczypospolitej wyróżnili się
na  polu  gospodarczym,  politycznym,
naukowym  i  kluturalnym,  a  następnie
przedstawienie  ich  losów  w  formie
pracy  pisemnej  lub  multimedialnej.

Zgłoszenia  szkół  do  udz ia łu  w
konkursie przyjmowane są do 3 marca
2023  r .  Na leży  j e  p rzes łać  do
ogólnopolskiego koordynatora projektu
dr.  Pawła  Mazura  z  Oddziału  IPN  w
K r a k o w i e ,  e -
mail:  pawel.mazur@ipn.gov.pl

 

Celem konkursu jest:

przywrócenie pamięci o roli społecznej, politycznej i kulturalnej ziemiaństwa, jego1.
aktywności w przestrzeni publicznej w latach 1918-1939;

poznawanie i dokumentowanie często trudnej i dramatycznej historii ziemian;2.

poznawanie i utrwalanie wartości etycznych polskiego ziemiaństwa jako wartości3.
aktualnych i pożądanych dla współczesnego społeczeństwa;

poznawanie  i  dokumentowanie  roli  ziemian  w  kształtowaniu  świadomości4.
narodowej społeczeństwa;

kształtowanie  umiejętności  poszukiwania  i  analizowania  oraz  krytycznego5.
podejścia do zgromadzonych informacji zawartych w różnych źródłach;

rozwijanie pasji badawczej uczniów;6.
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odkrywanie inspirujących przykładów postaci historycznych wywodzących się z7.
warstwy ziemiańskiej i dokumentowanie znaczenia historycznego mało znanych
miejsc związanych z tą warstwą społeczną.

 

Więcej szczegółów znajduje się w regulaminie.
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