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Instytut Pamięci Narodowej, Polskie Towarzystwo Ziemiańskie Oddział Kraków, Zarząd
Główny Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego oraz Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu po
raz kolejny zaprosili do udziału w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Do broni! Postawy
i losy ziemian w trakcie II wojny światowej” dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów,
szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2019/2019.

Konkurs wzbudził duże zainteresowanie, wzięli w nim udział uczniowie szkół
podstawowych, wygaszanych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z Wielkopolski.

Uroczyste podsumowanie etapu wojewódzkiego i wręczenie nagród odbyło się 27 maja
2019 roku w Muzeum Literackim Henryka Sienkiewicza w Poznaniu.

Gości przywitała dyrektor Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu Anna Gruszecka, przybliżając
zgromadzonym historię Muzeum Henryka Sienkiewicza. Kolejno głos zabrali także Prezes
Zarządu Oddziału Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego Wanda
Niegolewska oraz Naczelnik OBEN IPN w Poznaniu Marta Szczesiak-Ślusarek, które
podkreśliły znaczenie konkursu dla edukacji historycznej i patriotycznej młodego pokolenia.
Zaakcentowano także znaczenie ziemian jako elity narodowej, uznawanej za współtwórców
wolnego po 123 latach niewoli państwa polskiego oraz ich postawy i losy w trakcie kolejnej
wojny światowej.

Przed wręczeniem nagród finaliści mogli podzielić się swoimi inspiracjami jakie skłoniły ich
do wzięcia udziału w konkursie, wyboru kategorii i tematu pracy oraz przypomnieć
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zapomnianych bohaterów wychowanych w polskich dworach.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród rzeczowych zakończyło etap wojewódzki konkursu.
Nie zabrakło przy tej okazji oficjalnych podziękowań organizatorów dla nauczycieli –
opiekunów uczestników, a także dla gospodarzy. Po oficjalnej części można było zwiedzić z
przewodnikiem Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza, gdzie przedstawiono autora
„Trylogii” jako społecznika i ziemianina.

Wszystkim finalistom etapu wielkopolskiego życzymy powodzenia w etapie ogólnopolskim,
gdzie spotka się blisko 140 finalistów, którzy walczyć będą o tytuł laureata ogólnopolskiego
konkursu „Do broni! Postawy i losy ziemian w trakcie II wojny światowej”.

Powodzenia i do zobaczenia w Warszawie 5 i 6 czerwca 2019 roku!

Tekst: Katarzyna Książkowska, zdjęcia: Witold Sobócki

W wojewódzkim etapie konkursu zorganizowanym przez Oddziałowe Biuro Edukacji
Narodowej w Poznaniu zwyciężyli:

Kategoria praca pisemna

Miejsce I: Gawęcki Jan – Zespół Szkół w Luboniu; opiekun naukowy Justyna Wójcik

Miejsce II: Bogacz Magdalena – Szkoła Podstawowa w Buku; opiekun naukowy Teresa Maj
oraz Dziamara Karol Adam – Zespół Szkół im. Staszica w Pile; opiekun naukowy Ilona
Narożny

Kategoria praca multimedialna

Miejsce I: Zespół ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzemesznie: Bartz Łukasz, Duniecki
Jakub, Glinkowski Jakub, Kaniewski Miłosz; opiekun naukowy Maciej Adamski oraz Zespół z
Zespołu Szkół im. Staszica w Pile: Białecka Laura, Czerwińska Julita, Miazga Dawid, Tkacz
Diana; opiekun naukowy Iwona Narożny

Miejsce II: Zespół ze Szkoły Podstawowej w Szczurach, Ostrów Wielkopolski: Bąk Miłosz,
Kupczyk Szymon, Kusiński Szymon; opiekun naukowy Gabriela Sznajder

Kategoria praca fotograficzna

Miejsce I: Wolicka Magdalena – Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach,
Jarocin; opiekun naukowy Andrzej Śrama

Miejsce II: Zespół z Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach, Jarocin: Janowski
Grzegorz, Lisiecki Damian; opiekunowie naukowi Andrzej Śrama i Jadwiga Zielińska



Miejsce III: Wróblewski Wiktor – Szkoła Podstawowa w Buku; opiekun naukowy Justyna
Halasz

Dodatkowo przyznane zostały wyróżnienia:

Kategoria praca pisemna

Jędrzejczak Kinga – Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Poznaniu; opiekun naukowy Mateusz
Hurysz

Kategoria praca multimedialna

Zespół z Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie Podgórnym: Gapik Patrycja, Nowakowska
Wiktoria, Kruszewska Zuzanna; opiekun naukowy Paulina Habryło


