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Obchody w szkołach pt. „My z niego wszyscy
…”
Konferencja prasowa
W ramach obchodów powstania PPP proponujemy zorganizowanie w Twojej szkole lub
innym miejscu ważnym dla Twojej społeczności swego rodzaju konferencji prasowej, w
której obok uczniów, którzy wcielą się w rolę dziennikarzy, wezmą udział świadkowie historii
– osoby, które podczas II wojny światowej działały w Polskim Państwie Podziemnym ( tu
proponujemy kontakt ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej). Jeżeli w Twojej
okolicy nie możesz znaleźć żołnierza Armii Krajowej ani nikogo, kto miał w rodzinie takiego
bohatera, skontaktuj się z pracownikami najbliższego muzeum historycznego albo
pasjonatem historii, który odpowie na pytania młodzieży dotyczące Polskiego Państwa
Podziemnego i życia podczas okupacji. Można także wykorzystać jedną z relacji świadków
historii zamieszczonych na stronie www.ppp.ipn.gov.pl i na jej podstawie przygotować
pytania do konferencji prasowej.
Ważne jest, by uczniowie świadomie uczestniczyli w obchodach rocznicy powstania PPP,
dlatego też warto wcześniej przygotować ich do tego święta.

Jak to zrobić?
1. Na pewno uczniowie muszą mieć podstawową wiedzę na temat II wojny światowej i
Polskiego Państwa Podziemnego (tu możesz skorzystać z informacji, które znajdziesz
na stronie pamiec,pl oraz portali edukacyjnych
http://pamiec.pl/pa/portale-tematyczne/9519,Portale.html) oraz świadomość, kto i w
jakim charakterze odwiedzi szkołę. Może warto, by wcześniej poszukali tradycji PPP
w rodzinach lub Twoich okolicach – jeśli znajdą, zdjęcia ich krewnych lub
mieszkańców regionu mogą się znaleźć na przygotowanej wystawie (możecie
wydrukować gotową wystawę ze strony pamiec.pl lub przygotować własną).
2. Drugim krokiem powinno być ustalenie szkolnego kwestionariusza pytań. Ważne jest,

by pytania mogli zadać wszyscy uczniowie – jednak nie na samej konferencji. Na
tydzień wcześniej można uruchomić skrzynkę, do której wrzucamy pytania albo
zrobić to podczas lekcji historii
3. Kolejny krok to wybór 3-4 osób, które wezmą udział w konferencji jako dziennikarze.
Mogą to być uczniowie szczególnie zainteresowani historią albo ci, którzy znaleźli
najciekawsze ślady PPP w swojej rodzinie. Koniecznie też trzeba przygotować
prowadzącego konferencję, dobrze by było, by to zadanie zrealizował uczeń.
4. Warto także pomyśleć o stworzeniu odpowiedniej atmosfery w szkole lub miejscu,
gdzie będzie odbywała się konferencja prasowa –symbole Polskiego Państwa
Podziemnego, wystawa, którą mogą obejrzeć goście. Może uda Wam się także, by w
momencie rozpoczęcia uroczystości włączono syreny alarmowe?
Przebieg konferencji prasowej
1. Zanim goście zajmą miejsce możesz odtworzyć wypowiedzi nagranych przez IPN
znanych osób, opowiadających o PPP lub też zrobić pokaz slajdów z postaciami
związanymi z PPP, symbolami.
2. Powitanie gości, ulokowanie ich za stołem z nagłośnieniem.
3. Pięciominutowe wprowadzenie – referat (np. materiał o PPP ze strony
www.ppp.ipn.gov.pl), przypominający fenomen PPP;
4. Przedstawienie świadka historii (nie dłużej niż 2-3 min)
5. Konferencja - prowadzący udziela głosu zadającym pytania. Odpowiada świadek
historii. Konferencja powinna trwać ok. 35 minut.
6. Podsumowanie – podziękowanie gościowi. Zapalenie symbolicznego znicza poległym.
Jeśli w okolicach szkoły jest miejsce pamięci narodowej, delegacja uczniów wraz ze
świadkiem może tam się udać, by złożyć kwiaty, warto do tego zaprosić
przedstawicieli lokalnych władz. Wcześniej można także odśpiewać wspólnie pieśń,
„Naprzód do boju, żołnierze Polski podziemnej…”.

Generuj PDF
Drukuj
Powiadom

