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Finał ponadregionalnego konkursu historycznego
„Sztafeta Pamięci – losy mojej rodziny w czasie II
wojny światowej – II edycja” – Poznań, 7 kwietnia
2018
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W sobotę 7 kwietnia w Forcie VII w Poznaniu odbyła się gala finałowa II ponadregionalnego
konkursu historycznego „Sztafeta Pamięci – losy mojej rodziny w czasie II wojny światowej”
pod Patronatem Honorowym Wojewody Wielkopolskiego zorganizowanego dla uczniów
szkół podstawowych z klas VII, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Uroczystość rozpoczęła się od oficjalnych wystąpień o godz. 12:00. Następnie odbyło się
uroczyste wręczenie nagród i dyplomów dla laureatów oraz podziękowań dla opiekunów
prac i wszystkich uczestników konkursu. Wyróżnienia wraz z drobnym upominkiem odebrali
również najmłodsi uczestnicy konkursu, którzy zmierzyli się z losami swoich rodzin w czasie
II wojny światowej i nadesłali przepiękne prace. Nagrody wręczali: Sławomir Król w imieniu
Wojewody Wielkopolskiego oraz przedstawiciele organizatorów konkursu: dr Agnieszka
Łuczak z Instytutu Pamięci Narodowej, Elżbieta Rybarska z Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych i Grzegorz Kucharczyk –
Kierownik Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII.

Przybyli na galę mieli okazję spotkania z Wiesławą Karczewską-Grabias – autorką książki
„Przetrwać czas nieludzki… Opowieść o Zofii Kołeckiej Fugiel”, a laureaci otrzymali z rąk
autorki zaprezentowaną książkę. Po zakończeniu uroczystości, zgromadzeni goście mogli
skorzystać z oprowadzenia po Forcie VII.

Wszystkim laureatom i uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy i dziękujemy.

Tekst: Katarzyna Książkowska, zdjęcia: Przemysław Jurkiewicz

 

Komisja Konkursowa przyznała nagrody w poszczególnych kategoriach, określonych w
regulaminie Konkursu, następującym osobom:

I grupa wiekowa – szkoły podstawowe klasy VII oraz gimnazjum

I miejsce – Julian Litwin „Moja prababcia przeżyła piekło w Auschwitz”; Szkoła
Podstawowa z Oddziałami Gimnazjalnymi w Sosnowcu, opiekun pracy Elżbieta Rucka

II miejsce – Marianna Jasiczak „Historia i losy mojej rodziny mojej babci Marysi w czasie
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II Wojny Światowej”; Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Luboniu,
opiekun pracy Justyna Wójcik

III miejsce – Olimpia Wojciechowska „Historia mojej Rodziny”; Szkoła Podstawowa nr 3
z Oddziałami Dwujęzycznymi w Luboniu, opiekun pracy Anita Plumińska-Mieloch

Wyróżnienie – Wiktor Janikowski „Ku pamięci”; Szkoła Podstawowa Czerlejno, opiekun
pracy Joanna Janikowska

 

II grupa wiekowa – Szkoły Ponadgimnazjalne:

I miejsce – Kacper Kubiak „Bo my nie błagamy o wolność, my o nią walczymy…”; III
Liceum Ogólnokształcące w Koninie, opiekun pracy Alina Hoffmann

II miejsce – Małgorzata Urbańska „Od nastolatki do więźniarki w Ravensbrück, czyli
wojna zmieniła całe moje życie”; Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach, opiekun
pracy Joanna Jabłońska

III miejsce – Marta Stróżczyk „…Tyle wiemy ile pamiętamy”; III Liceum
Ogólnokształcące w Koninie, opiekun pracy Alina Hoffmann

III miejsce – Maciej Kwitowski „Odziedziczyłem wspomnienia ocalę je od zapomnienia”;
II Liceum Ogólnokształcące im. Kamila Baczyńskiego w Koninie, opiekun pracy Andrzej
Warda


