
 
 

Wrocław 1 października 2013 roku 
Szanowni Państwo, 
 
Zapraszamy młodzieŜ szkół ponad-gimnazjalnych do udziału w warsztatach, mających na 
celu zapoznanie młodych pasjonatów historii z technikami przygotowania prac o tematyce 
związanej z historią najnowszą. 
Warsztaty są elementem projektu związanego z tematyką śołnierzy Wyklętych. W ramach 
projektu juŜ po raz trzeci będzie organizowany Konkurs literacko-historyczny o śołnierzach 
Wyklętych. Poprzednie dwie edycje konkursu pokazały, Ŝe młodzi uczestnicy nie zawsze 
potrafią prawidłowo korzystać ze źródeł historycznych, nie wiedzą skąd czerpać wiedzę i jak 
tę wiedzę w ciekawy sposób zaprezentować. Dlatego teŜ tegoroczna edycja konkursu 
poprzedzona zostanie pięciogodzinnym warsztatem przygotowawczym.  
JednakŜe udział w warsztatach nie obliguje do udziału w konkursie, młodzi pasjonaci historii 
mogą zdobyte umiejętności wykorzystać w pracach przygotowywanych w ramach innych 
konkursów i projektów. 
Warsztat będzie składał się z dwóch części. 
 
Część pierwszą poprowadzi Pan Wojciech Trębacz – kierownik Referatu Edukacji 
Historycznej w Instytucie Pamięci Narodowej we Wrocławiu. Zajęcia w tej części dotyczyć 
będą: korzystania ze źródeł informacji, unikanie plagiatów, konstrukcja pracy historycznej itd. 
 
Część druga to krótki warsztat w zakresie pozyskiwania informacji od Ŝywych świadków 
historii. Warsztat pracy z kamerą i z rozmówcą poprowadzą: dziennikarz Olaf Młyński oraz 
operator filmowy Norbert Choiński. 
 
Całość warsztatu to 5 godzin. Zostanie on zrealizowany w sobotę w godzinach od 10.00 do 
15.00. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz certyfikaty uczestnictwa w 
warsztatach. Zajęcia odbędą się na terenie XVII LO im. A. Osieckiej we Wrocławiu, ul. 
Tęczowa 60. 
 
UDZIAŁ W WARSZTATACH JEST NIEODPŁATNY! 
 
Proponujemy dwa terminy realizacji warsztatów: 
1 grupa – 19 października 
2 grupa – 26 października 
 
Zgłoszenia przyjmujemy pocztą elektroniczną na adres: e.gosiewski@odraniemen.org 
Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika 
(uczestników), nazwę i adres szkoły, wybrany termin uczestnictwa, dane kontaktowe 
uczestnika (telefon i e-mail). Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 
 
ZAPRASZAMY !!! 
 
Zadanie realizowane jest w ramach całorocznego projektu „Młody Wrocław pami ęta o 
Niezłomnych” i dofinansowany przez:  
 

 
 

Adres biura: 50-011 Wrocław, ul. Kościuszki 35f, I piętro 
tel./fax +48 71 3555202, tel. +48 71 3555203, e-mail: biuro@odraniemen.org 
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