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Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska!!
!

„I wojna światowa w Twojej miejscowości“ — konkurs dla szkół 

ponadgimnazjalnych Dolnego Śląska%
!
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Na przełomie 2013 i 2014 r. Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. 
Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego, we współpracy z Instytutem 
Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, Biblioteką Uniwersytecką, Kuratorium 
Oświaty oraz Konsulatem Generalnym Republiki Federalnej Niemiec ogłosiło 
konkurs dla dolnośląskich szkół ponadgimnazjalnych na temat „I wojna światowa w 
Twojej miejscowości”. Konkurs związany był z 100. rocznicą wybuchu I wojny 
światowej, stanowiącej dla Polski jedno z kluczowych wydarzeń XX w.!
!
Postrzeganie I wojny światowej było i jest różne. Wynika to nie tylko z zasadniczego 
faktu historycznego, po której stronie w tym konflikcie niegdyś opowiedziały się 
państwa europejskie i ich narody. Dla Polski rzeczą najważniejszą było i jest 
odzyskanie niepodległości w listopadzie 1918 r., natomiast wszelkie działania 
wojenne okresu I wojny światowej na ziemiach polskich, związane z nimi straty i 



!
cierpienia znalazły się w głębokim cieniu tego historycznego przełomu. Przez ziemie 
polskie w czasie wojny przechodziły wielokrotnie walczące armie, toczyły się krwawe 
walki, które pozostawiły ogrom zniszczeń. Polska ludność była zmuszona ponosić 
wszelkie ciężary z tym związane. Dodatkowo tragedią młodych Polaków był pobór do 
wojsk zaborczych i walka przeciwko swym rodakom w obcych mundurach.!
!
Ten pierwszy konflikt o charakterze globalnym inaczej pamiętany jest na zachodzie 
Europy. Tam do dzisiaj pielęgnuje się pamięć przede wszystkim o krwawej rzezi, w 
której ofiarą padły miliony Europejczyków, jak i o rychłym fiasku pokoju po - jak ją 
nazywano - Wielkiej Wojnie. Jak żywa jest tam pamięć o tych wydarzeniach, można 
przekonać się zwiedzając dawne pola bitewne, wojenne nekropolie, muzea, czy 
obserwując uroczystości rocznicowe.!
!
Dlatego celem konkursu było skłonienie uczniów szkół ponadgimnazjalnych do 
refleksji na temat obecności różnorodnych form pamięci o wydarzeniach sprzed 100 
lat w miejscowościach Dolnego Śląska. Inicjatorzy konkursu zamierzali ponadto 
zapytać o zachowane ślady z przeszłości, a także o inicjatywy podejmowane w celu 
utrzymania pamięci o wydarzeniach I wojny światowej. Dzięki temu można było 
uzyskać odpowiedź na pytanie, czy odgrywają one jakąkolwiek rolę w dziejach 
współczesnych miast i miasteczek?!
!
Do udziału w konkursie zgłaszały się zainteresowane szkoły, których uczniowie – pod 
opieką szkolnego koordynatora – podjęli się przygotowania prac konkursowych 
(zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych). Miały one różnorodne formy: film, 
dokumentacja, klasyczne opracowanie historyczne.!
!
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło we wrześniu 2014 r., a uroczyste wręczenie 
nagród odbyło się w trakcie konferencji prasowej 2 października 2014 r. w Centrum 
im. Willy’ego Brandta.!
!
Pierwszą nagrodę otrzymał film dokumentalny pt. „Strzegom podczas I wojny 
światowej“ autorstwa Patrycji Klęczar i Emilii Ślęk z trzeciej klasy Technikum 
Informatycznego Zespołu Szkół w Strzegomiu. Opiekunem merytorycznym był 
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nauczyciel historii i języka niemieckiego dr Marek Żubryd. Mottem filmu jest cytat z 
Platona „Tylko martwi ujrzeli koniec wojny“.!
!
Nagrodą dla zwycięzców są okolicznościowe dyplomy oraz wyjazd (wraz z 
opiekunem) do Drezna do Muzeum Wojny. Szkolni koordynatorzy nagrodzeni zostali 
publikacjami historycznymi.!
!
Informacja o wynikach konkursu ukazała się:!
- na stronie Szkoły (4.10.2014) pt. „Sukces uczennic Zespołu Szkół w Strzegomiu w 

konkursie historycznym we Wrocławiu“, !
- na stronie doba.pl lokalnie (4.10.2014) pt. „Sukces uczennic Zespołu Szkół w 

Strzegomiu w konkursie historycznym we Wrocławiu“,!
- na stronie Centrum (6.10.2014) pt. „Obraz Niemiec w polskich szkołach“.!
!
Fotorelacja z konferencji prasowej (2.10.2014)!
!

http://www.zs.strzegom.pl/aktualnoci/740-sukces-uczennic-zespou-szko-w-strzegomiu-w-konkursie-historycznym-we-wrocawiu.html
http://dsw.doba.pl/artykul/Sukces-uczennic-Zespo%C5%82u-Szk%C3%B3%C5%82-w-Strzegomiu-w-konkursie-historycznym-we-Wroc%C5%82awiu/1544/0
http://www.wbz.uni.wroc.pl/pl/aktualnosci/item/1122-obraz-niemiec-w-polskich-szkolach%E2%80%9D.html
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