
15 czerwca 2010 roku odby  si  fina  konkursu „Historia Mówiona”, zorganizowanego

przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Marii Curie-Sk odowskiej i skierowanego

do szkó  partnerskich IFP UMCS, w tym równie  Liceum im. ONZ w Bi goraju.

Do tego  fina u, który odby  si  w sali wyk adowej Instytutu Filologii Polskiej UMCS,

zakwalifikowa y si  dwie uczennice naszej szko y – Diana Byra i Martyna Szeniak, obydwie

z klasy I „h”. W sk ad komisji konkursowej wchodzili : prof. Jerzy Bartmi ski, red. Czes awa

Borowik (PR Lublin), dr Dorota Filar, dr Joanna Szadura, Mariusz Polowy i Emilia Wronka

(studenci). Celem konkursu by a „popularyzacja historii mówionej jako metody badawczej

i dowarto ciowanie osobistych do wiadcze  ludzi uczestnicz cych w wa nych wydarzeniach

historycznych w skali narodowej, regionalnej, lokalnej, a tak e rodzinnej oraz piel gnowanie

sztuki narracji i kultury ywego s owa”.

Przedmiotem konkursu by a realizacja projektu: gaw dy po czonej z formami prezentacji

multimedialnej.

Diana  przygotowa a  prezentacj  o  losach  pani  W adys awy Borys  w czasie  II  wojny

wiatowej. Natomiast prezentacja Martyny mia a na celu zwrócenie uwagi s uchaczy na

imprez  kulturaln  – jarmark jagiello ski. Opiekunem Martyny i Diany by a pani mgr

Magdalena urawicz, pod której pilnym okiem przygotowywa y si  one do konkursu.

Obydwie dziewczyny wróci y z Lublina szcz liwe – Martyna Szeniak otrzyma a trzecie,

a Diana Byra pierwsze miejsce i tym samym tytu  laureata. Nagrod  dla tegorocznych trzech

finalistów s  miejsca w Wakacyjnej Akademii Reporta u im. Ryszarda Kapu ci skiego

w Siennicy Ró anej oraz nagroda rzeczowa (notebook) dla laureata – czyli Diany.

Akademia Reporta u jest projektem „maj cym na celu kszta cenie warsztatowe studentów

(i przysz ych studentów) w oparciu o warto ci i idee wpisane w dorobek Ryszarda

Kapu ci skiego, a tak e – budowanie wspólnoty my lenia o powinno ciach dziennikarzy

ród m odego pokolenia polskich reporta ystów”. Uczestnicy akademii maj  szans  spotka

si  i wys ucha  wyk adów najznamienitszych dziennikarzy z Polski i zagranicy.

Organizatorzy obiecuj   kontynuacj  konkursu w przysz ym roku. Maj  nadziej , e

dzi ki niemu historia mówiona jako metoda badawcza i sposób na zatrzymanie w pami ci

wspomnie  pojedynczych osób rozwinie si  i znajdzie wielu zwolenników.


