LOKALNE HISTORIE
11 czerwca godz. 16:30 – 18:30
Ogólne informacje
a.
Czas każdej prelekcji nie może przekroczyć 10 min.
b.
Prelekcje mogą być opatrzone prezentacjami (do dyspozycji będzie laptop oraz rzutnik).
c.
Pomiędzy wystąpieniami odbędzie się drużynowy quiz pt: Józefowa pamięć zbiorowa. Quiz będzie dotyczył wiedzy o
Józefowie, a reprezentować miasto będą dwie drużyny: Józefów Wschodni i Józefów Zachodni
d.
Prowadzenie spotkania: Kuba Bajtler
PROGRAM SPOTKANIA
I. QUIZ - ROZGRZEWKA. Każda z drużyn losuje po 5 pytań, na zmianę. Dobra odpowiedź daje 2 punkty. Jeżeli drużyna nie zna
odpowiedzi to może zwrócić się o pomoc do swojej części sali. Jeżeli odpowiedź z sali jest prawidłowa to drużyna otrzymuje 1
punkt.
II. CYKL MINI WYKŁADÓW O HISTORII MIASTA cz. 1
1.

Spotkanie z historią mówioną. Pamięć świadków historii naszego miasta.
Prowadzenie: Anna Sobota, Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie

2.

Józefowski odcinek Przedmościa Warszawy w sierpniu 1920 r.
Prowadzenie: Hubert Trzepałka

3.

Plan okolic letniska Józefów 1941
Prowadzenie: Robert Lewandowski

III QUIZ CZ. 2: Każda z drużyn losuje po 5 pytań, na zmianę. Dobra odpowiedź daje 2 punkty. Jeżeli drużyna nie zna odpowiedzi
to szansę na 1 punkt dostaje drużyna przeciwna.

4.
5.
6.
7.

Artefakty i przedmioty zbierane z terenu Józefowa i Michalina
Prowadzenie: Janusz Prządka
Domy na linii. Jak prowadzę badania?
Prowadzenie: Lidia Głażewska-Dańko
„Józefów nad Świdrem” – subiektywny przegląd prasy.
Prowadzenie: Jakub Bajtler, Wanda Zagawa
Jak powstawał profil „Józefowa pamięć zbiorowa”
Prowadzenie: Paweł Ostromecki

IV. FINAŁ QUIZU JÓZEFOWA PAMIĘĆ ZBIOROWA. Preludium dla finału będą po 3 pytania wylosowane przez publiczność ochotników. Każda prawidłowa odpowiedź warta jest 1 punkt i wlicza się do punktacji drużyny z danej części sali. Następnie
wielki finał - pytania wzajemne! Każda z drużyn zadaje po 5 pytań przeciwnikom. Dobra odpowiedź daje 2 punkty.
Podpowiedź z sali warta jest 1 punkt.
Józefów – dawne letnisko, miasto położone wśród sosen, objęte ramionami trzech rzek, obchodzi w 2022 r. jubileusz 60-lecia
nadania praw miejskich. W tej części spotkania rozegra się ostateczne starcie drużynowe. Pytania zostały przygotowane przez
józefowskich przewodników, badaczy miasta i animatorów. Jak dobrze znasz swoje miasto, jego zabytki i mieszkańców? A może
chciałbyś poznać je nieco lepiej? Możesz być uczestnikiem albo tylko słuchaczem. Zapraszamy do udziału
V. SESJA PYTAŃ DO WYKŁADOWCÓW
Miejsce: sala widowiskowa MOK

