
„Bohater z Woli”
konkurs dla uczniów klas V-VII szkół podstawowych.

Piłsudski, Dąbrowski, Pilecki, .... - znamy sylwetki naszych bohaterów narodowych. Ale czy
znamy  naszych  lokalnych  bohaterów  –  tych  z  własnego  „podwórka”?
Wielu nieznanych bohaterów było wśród nas – w naszych małych ojczyznach. Wykazywali się w
różnych  dziedzinach:  literaturze,  sztuce,  edukacji,  przedsiębiorczości,  działalności  społecznej,
sporcie,  przyrodzie  czy  technice.  Dawali  przykład  swoim  postępowaniem  i  wiarą  w  sens
wykonywanej  pracy  na  rzecz  lokalnej  społeczności.  Czas  teraz  przywrócić  o  nich  pamięć.

Może znasz sylwetkę takiego lokalnego bohatera i miejsce z nim związane? Być może ktoś 
z Twojej rodziny jest takim właśnie mało znanym na Woli bohaterem? A może po prostu chcesz
kogoś takiego znaleźć? Weź udział w konkursie organizowanym przez Zespół Szkół nr 36 im. M
Kasprzaka.

Celem konkursu  jest  upowszechnienie  wiedzy  historycznej  na  temat  lokalnych  postaci.
Istotne jest wskazanie z jakim miejscem na Woli dana osoba jest związana (np. zamieszkanie, praca,
pobyt czasowy) i uzasadnieniem, jakimi działaniami wpisała się na karty historii naszej dzielnicy.

ZASADY KONKURSU:

1. Konkurs skierowany jest do uczniów z klas V – VII szkół podstawowych z terenu Woli.

2. Zakres historyczny prac to XIX i XX wiek

3 Prace konkursowe wykonywane są w grupach 2-osobowych pod opieką nauczyciela. Zadaniem 
uczniów jest przygotować opis 10 postaci związanych z Wolą. Z jednej szkoły mogą zgłosić się nie 
więcej niż dwie grupy.

4. W opisach należy:
 - podać imię (imiona) i nazwisko postaci;
 - przedstawić działalność postaci;
 - wyjaśnić jaki wpływ na losy lub na społeczność Woli miała dana postać;
 - w jakim miejscu na terenie dzisiejszej Woli zamieszkiwała/przebywała dana postać.
Opisywane postaci mogą być związane z różnymi dziedzinami.

5. Przy ocenie zgłoszeń pod uwagę brane będą:
 - zgodność zgłoszeń z podanymi wymogami;
 - rzeczowe wyjaśnienie roli danej postaci na społeczności wolskiej;
 - zlokalizowanie budynków na Woli związanych w działalnością danej postaci;
 - zbieranie informacji dotyczących bohaterów mniej znanych od lokalnej społeczności wolskiej.

6. Prace (najlepiej w formacie PDF) należny wysyłać na adres bohaterzwoli@gmail.com 
Termin nadsyłania prac: 15 września 2021 roku.

7. W skład komisji oceniającej prace wchodzą nauczyciele historii z ZS nr 36 im. M Kasprzaka oraz
varsavianiści związani z Wolą.

8. Nagrody.
Trzy grupy (wraz z opiekunami), które w najciekawszy i rzeczowy sposób przygotują swoje prace 
otrzymają nagrody rzeczowe. Przewidywane są również wyróżnienia. Informacje o zwycięzcach 
konkursu zostaną ogłoszone do 30 września 2021 roku i przekazane do szkół. 
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9. Wręczanie nagód i upominków.
Na podstawie zgłoszeń powstanie makieta zabudowań Woli (druk 3d). Na makiecie znajdą się 
budynki związane z wybranymi postaciami bohaterów Woli. Opis postaci zostanie nagrany w 
formie dźwiękowej na makiecie oraz opublikowany w okolicznościowej broszurze.
Makieta wykonana przez uczniów ZS nr 36 im. M Kasprzaka będzie prezentowana w szkołach, 
które wezmą udział w konkursie. Podczas prezentacji makiety zostaną wręczone nagrody główne 
dla zwycięzców konkursu oraz pamiątkowe upominki w formie wydruku 3d dla uczniów biorących 
udział w konkursie.
Planowany termin: październik i listopad 2021 roku.

10. Konkurs jest realizowany w ramach Dzielnicowego Programu „Wola – Ludzie – Historia – 
Przyroda". Nagrody są sfinansowane przez Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

11. Koordynatorem konkursu jest Norbert Beznosik, nauczyciel historii z ZS nr 36 im. M 
Kasprzaka.
Kontakt w sprawie konkursu: tel. 505 – 321-240 lub bohaterzwoli@gmail.com

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE ! 
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