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Finał ogólnopolskiego konkursu historycznego „Ziemia
zbliża się do mnie. Generał Elżbieta Zawacka »Zo« i
Cichociemni” – Łódź, 24 listopada 2016
Turniej wiedzy o życiu gen. Elżbiety Zawackiej, historii Cichociemnych oraz
dziejach Polski w latach II wojny światowej

W związku z uchwałą Sejmu z 22 grudnia 2015 r., ustanawiającą rok 2016 Rokiem Cichociemnych,
Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Łodzi wraz z Muzeum Miasta Łodzi zorganizowały
ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych  „Ziemia zbliża się do mnie. Generał
Elżbieta Zawacka »Zo« i Cichociemni”.

Celem konkursu było upowszechnienie wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych wiedzy o misjach
wojskowych do okupowanej Polski w latach II wojny światowej ze szczególnym uwzględnieniem
formacji Cichociemnych i postaci gen. Elżbiety Zawackiej „Zo”.

Konkurs podzielony został na dwa etapy. W pierwszym trzyosobowe drużyny przygotowywały projekt
tradycyjnej lub multimedialnej gazetki szkolnej poświęconej Cichociemnym i gen. „Zo”. Zadanie to
miało na celu nie tylko zainteresowanie tematem konkursu, ale również kształcenie umiejętność pracy
z publikacjami naukowymi, tekstami źródłowymi oraz pisania krótkich form dziennikarskich.

W drugim etapie, który odbył się 24 listopada 2016 r. w Sali Lustrzanej Muzeum Miasta Łodzi, spotkało
się 18 drużyn, których prace oceniono najwyżej. Rywalizowały w turnieju sprawdzającym wiedzę o
życiu gen. Elżbiety Zawackiej, historii Cichociemnych (okoliczności powstania formacji, przebieg
szkolenia i misji, losy Cichociemnych po zakończeniu wojny) oraz dziejów Polski w latach II wojny
światowej (m.in. Polskie Państwo Podziemne, Rząd RP na uchodźstwie).

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce – drużyna z I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej
Woli w składzie: Kacper Giezek, Michał Gzik, Maciej Darul

II miejsce – drużyna z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie
w składzie: Damian Borowski, Maciej Dąbrowski, Rafał Kańciała

III miejsce – drużyna z Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Niepokalanek w Szymanowie w
składzie: Magdalena Pryba, Katarzyna Wojciechowska, Karolina Sokołowska

Zwycięzcom gratulujemy!

Elżbieta Zawacka (1909–2009) – Kustosz Pamięci Narodowej 2002

Katarzyna Minczykowska, Elżbieta Zawacka „Zelma”, „Sulica”, „Zo”, Toruń-Gdańsk 2012

foto: Joanna Kucińska, Marzena Kumosińska
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