Konkurs wiedzy o życiu i dokonaniach prof. Rudolfa Probsta
I. Organizator i cele Konkursu
1. Organizatorem "Konkursu wiedzy o życiu i dokonaniach prof.
Rudolfa Probsta" jest Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w
Radzyniu Podlaskim.
2. Konkurs jest organizowany w I rocznicę śmierci prof. Rudolfa Probsta
i ma na celu zainteresowanie młodzieży oraz mieszkańców powiatu
radzyńskiego biografią Ś.P. prof. Rudolfa Probsta - zasłużonego
żołnierza AK, znakomitego pedagoga, dyrektora i budowniczego liceum,
wieloletniego
wychowawcę
młodzieży,
człowieka
bardzo
zaangażowanego w pracę społeczną w ramach Światowego Związku
Żołnierzy AK oraz PTTK.
II. Uczestnicy Konkursu oraz jego forma
1. Do udziału w Konkursie zapraszamy młodzież wszystkich typów szkół
z powiatu radzyńskiego oraz osoby dorosłe interesujące się historią.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w formie testu wiedzy zawierającego
20 - 30 zadań zamkniętych (należy wybrać poprawną odpowiedź) i 10
zadań otwartych (należy udzielić odpowiedzi).
III. Termin Konkursu i miejsce
1. Konkurs odbędzie się w dniu 14 lutego 2016 r. o godz.11.00 w I Liceum
Ogólnokształcącym w Radzyniu Podlaskim, ul. Partyzantów 8
2. Uczestnicy Konkursu zgłaszają się 15 minut przed jego rozpoczęciem.
IV. Zgłoszenia udziału w Konkursie
1. Wszyscy zainteresowani udziałem w Konkursie powinni dokonać
zgłoszenia w terminie do 10 lutego 2016 r.
2. Kartę zgłoszenia należy pobrać ze strony szkoły www.loradzyn.pl i po
wypełnieniu odesłać pocztą elektroniczną na adres szkoły lub
wydrukować i dostarczyć do kancelarii szkoły.
V. Materiały przydatne do przygotowania się do Konkursu
1. Film. "Byłem w Gestapo". ( You Tube )
2. "Stawką było życie.... Rozmowa z mgr Rudolfem Probstem, tajnym
agentem AK" "GROT" nr 3/1999 r. str. 11

3. "Jak Polska Ludowa prostowała mi kręgosłup. Ciąg dalszy rozmowy z
Rudolfem Probstem. "GROT" nr 5 1999 r. str. 11 oraz ciąg dalszy
rozmowy w "GROT" nr 6/1999 r. str. 10
4. Artykuły w lokalnej prasie m.in:
 „Agent Armii Krajowej i niezwykły pedagog" w "Słowo Podlasia radzyńskie" nr 45/2015 r.
 „Biografii starczyłoby na dziesięciu. Wspomnienie o Rudolfie Probście"
w Wspólnota" z 24 lutego 2015 r.
VI. Nagrody dla uczestników Konkursu
1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w 3 kategoriach: osoby dorosłe,
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, uczniowie gimnazjów i szkół
podstawowych.
2. Każdy z 5 uczestników konkursu w każdej kategorii otrzyma dyplom
uznania oraz nagrodę rzeczową.
3. Pozostali uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa.
VII. Postanowienia organizacyjne
1. W przerwie między Konkursem a ogłoszeniem wyników planowany jest
koncert piosenki patriotycznej w wykonaniu młodzieży I LO.

