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Scenariusz wydarzenia historycznego wybranego do upamiętnienia:
Rocznica zrzutu cichociemnych o kryptonimie „Pierzyna”
CELE OGÓLNE SPOTKANIA:
przybliżenie uczniom kulisów wydarzeń z okresu II wojny światowej, w tym udziału miejscowej konspiracji w przygotowaniu zrzutu Cichociemnych o kryptonimie „Pierzyna”, który miał miejsce z 3 na 4
kwietnia 1944r. w miejscowości Malcanów.
UCZESTNICY
uczniowie z klas IV-VI SP w Zakręcie oraz młodzież gimnazjalna, wszyscy uczestnicy festynu, podczas
którego realizowane są opisywane aktywności.
CZAS TRWANIA
ok. 7-8h
PRZEBIEG WYDARZENIA
 zebranie się wszystkich organizatorów w dniu pikniku o 7.15 rano, przetransportowanie namiotów, ławek i przygotowanego sprzętu,
 8.00-9.00 aranżowanie wnętrza namiotu - wystawy.
W namiocie-wystawie uczniowie wyeksponowali swoje prace takie jak:
- makieta gminnych miejsc pamięci z okresu II wojny światowej, przygotowana przez ucznia
Michała Romanowskiego;
- model samolotu dwuskrzydłowego, który usytuowany na dachu namiotu miał sugerować
oglądającym, że zrzut zakończył się powodzeniem;
- autentyczne działo maszynowe z okresu II wojny światowej wypożyczone na potrzeby wystawy;
- medale, ordery i odznaczenia wojskowe oraz harcerskie, będące własnością pradziadka jednej z uczennic – wieloletniego harcmistrza i pedagoga;
- plansze z wiadomościami historycznymi dotyczącymi postaci cichociemnych i zrzutu „Pierzyna”, który odbył się na terenie naszej gminy.
 Od godziny 9.00 uczniowie rozdawali ulotki informujące o tym, w jakim celu jest zorganizowana
nasza wystawa, co upamiętnia oraz jakie ciekawe atrakcje zostały przygotowane w namiocie.
Dzięki temu przychodzili do nas ludzie chcący dowiedzieć się czegoś o cichociemnych, dużym
powodzeniem cieszyła się także makieta gminnych miejsc pamięci, która została nawet skomplementowana przez Wójta gminy.
 Integralną częścią wydarzenia były również warsztaty plastyczno-modelarskie, w których mogli
brać udział młodsi uczestnicy pikniku oraz gra fabularna „Tropem cichociemnych”. Gra ta została w całości wymyślona, opracowana i przeprowadzona przez uczestników projektu; opierała
się na informacjach dotyczących zrzutu „Pierzyna” zgromadzonych podczas zajęć poprzedzających wydarzenie.



Od godziny 10.00 do 10.45 trwały zapisy na grę terenową, która wystartowała o 11.15.
Aby najmłodsi uczestnicy pikniku również mieli ciekawe zajęcie, podczas gdy starsi zmagali się
z wyzwaniami gry, od 11.30 ruszyły warsztaty plastyczno-modelarskie. Każdy mógł skleić sobie
własny samolot i pomalować go w barwy maskujące flamastrami lub farbami. Najmłodszym
pomagali wytypowani uczniowie, którzy służyli pomocą i fachową wiedzą na temat tego, jak
wyglądały samoloty alianckie z okresu II wojny światowej.

 Przygotowana przez uczestników projektu gra zakończyła się około godziny 13.00, do 14.30
można było zwiedzać wystawę i brać udział w warszatatch. O godzinie 15.00 namiot został
uprzątnięty, a rekwizyty zapezpieczone. Plansze i dekoracje plastyczne stały się bazą szkolnej
gazetki upamiętniającej Rok Cichociemnych.
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