
Młodzi filmowcy! 
 
Konkurs filmowy, organizowany przez Stowarzyszenie „Lepszy Rembertów”, jest kierowany 

do młodzieży - uczniów gimnazjów i szkół średnich. Wystarczy, że uczysz się w Rembertowie lub tutaj 
mieszkasz, możesz w amatorskim filmie opowiedzieć o historii tego miejsca. A przy okazji sprawdzić 
się w posługiwaniu kamerą, montażu, nagrywaniu ścieżki dźwiękowej itd. Wierzcie to także 
doskonała zabawa. 

A historia Rembertowa jest niezwykła, ciekawa i ważna w dziejach Polski. Warto ją znać i 
popularyzować. Wybór tematu należy do uczestników konkursu – może dotyczyć wydarzenia sprzed 
lat, np. utworzenia przez Niemców w 1916 r. stacji zbornej Legionów Polskich, bowiem zamierzali oni 
przeszkolić milion polskich żołnierzy, aby utworzyć obok armii niemieckiej armię polską, czy 
zorganizowania po bitwie warszawskiej obozu nr 8 dla jeńców rosyjskich, albo powstania w 1921 r. 
pierwszej w Polsce prywatnej wytwórni amunicji „Pocisk S.A.”.  

Film może nawiązać do wydarzeń z okresu II wojny światowej, którego ciekawymi 
przykładami są np. koncentracja w czerwcu 1941 r. pociągów pancernych przed inwazją na Związek 
Radziecki, powieszenie 16 października 1942 r. 10 więźniów Pawiaka za akcję Wieniec I, czy obrona 
radiostacji Komendy Głównej Armii Krajowej w marcu 1944 r. 

Może zainteresować także historia najnowsza, jak chociażby rozbicie 21 maja 1945 r. obozu 
NKWD nr 10, jedyny taki przypadek w Polsce i Europie; stacjonowanie 20. Brygady Łączności 
Rządowej Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej – jedynej takiej jednostki odpowiadającej za 
łączność pomiędzy Warszawą a Moskwą; czy utworzenie 13 lipca 1990 r. Jednostki Wojskowej 2305 
GROM – jedynej tego typu jednostki specjalnej w Polsce. 

To tylko nieliczne fakty, poprzez które Rembertów został zapisany w historii Polski. 
Świadkowie tych wydarzeń - wasi dziadkowie i rodzice - są „kopalnią” wiedzy, a film może powstać na 
kanwie ich wspomnień i pamiątek. Możecie korzystać ze wszystkich dostępnych form przekazu: zdjęć, 
map, rysunków, wywiadów, materiałów prasowych i archiwalnych, muzyki oraz animacji 
komputerowych. Na wszystkich uczestników czekają zestawy promocyjne, a dla zwycięzców – 
nagrody. 

Udział w konkursie należy potwierdzić do końca lutego 2014 r. wysyłając zgłoszenie na adres: 
konkurs filmowy@lepszyrembertow.pl  Trzy kolejne miesiące przeznaczone są na nagrywanie i 
montaż filmów. Uczestnicy konkursu powinni przekazać swoje prace na nośnikach elektronicznych 
koordynatorowi projektu do 30 maja 2014 r. Finał konkursu z otwartym dla publiczności pokazem 
nagrodzonych filmów odbędzie się 25 czerwca 2014 r. w Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II w 
Rembertowie.  
 
Grzegorz Jarzyna 
koordynator projektu 
 
Konkurs jest dotowany przez Fundację Banku Zachodniego WBK w ramach programu „Bank 
Ambitnej Młodzieży.” 
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