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Gala finałowa III edycji konkursu
27 września 2021 r. odbyła się gala finałowa III edycji konkursu.
Zapowiedziano także IV edycję – pod nazwą „NIEZWYCIĘŻONE. Bohaterki
Niepodległej”.
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W poniedziałek, 27 września 2021 r. w Centrum Edukacyjnym Przystanek Historiaw Warszawie
odbyła się gala finałowa III edycji konkursu „Niezwyciężeni 1920. Obrońcy Ojczyzny”,
zorganizowanego przez Biuro Edukacji Narodowej IPN.

Konkurs skierowany był do młodych ludzi, uczniów szkół podstawowych i średnich, uczniów
szkół polonijnych oraz członków organizacji młodzieżowych. W konkursie brali udział również
rodzice z dziećmi.

Zadaniem uczestników było wybranie osoby odznaczonej Krzyżem lub Medalem
Niepodległości, która jednocześnie brała udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Należało zebrać
informacje, stworzyć krótki film i przeprowadzić działania upamiętniające wybranego bohatera.
W etapie finałowym znalazły się prace wykonane przez uczniów w dwóch kategoriach
wiekowych: 10-14 oraz 15-19 lat.

Dyrektor BEN – Adam Hlebowicz podziękował wszystkim uczestnikom za udział w konkursie
oraz wręczył nagrody i upominki dla wszystkich uczestników etapu finałowego.

Koordynator projektu Konrad Starczewski – naczelnik Wydziału Notacji i Multimediów,
podsumował i podziękował za trzy dotychczasowe edycje konkursu i przedstawił nowego
koordynatora – Martę Gosk z Wydziału Projektów Edukacyjnych, która zaprezentowała nową
grafikę i przybliżyła temat IV edycji konkursu zatytułowanej  „Niezwyciężone. Bohaterki
Niepodległej”. Będzie ona poświęcona udziałowi kobiet w walce o niepodległą Polskę,
odznaczonych Krzyżem bądź Medalem Niepodległości.
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Głos zabrała także Karolina Śmigiel ze Stowarzyszenia Filmowego Dziki Bez, która
podsumowała warsztaty filmowe dla finalistów konkursu. Podczas warsztatów młodzież poznała
m.in. zasady korzystania z zasobów nowego portalu IPN:  https://opowiedziane.ipn.gov.pl/

Na bazie wybranych relacji świadków historii, podczas kilkudniowych warsztatów, powstały
krótkie filmy zaprezentowane na gali finałowej. Można je obejrzeć na kanale IPNtv.
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