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Wręczyliśmy nagrody laureatom małopolskiego
konkursu „Polscy żołnierze w obronie wolnego
świata 1939-1940”
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11 czerwca 2021 r. na „Przystanku Historia” IPN w Krakowie odbyła się
uroczystość wręczenia nagród laureatom małopolskiego konkursu „Polscy
żołnierze w obronie wolnego świata 1939-1940”, skierowanego do uczniów szkół
podstawowych.

W konkursie wzięło udział 431 uczniów ze 133 szkół w Małopolsce. Tytuł finalisty
wywalczyło 61, a laureatów było 24. Oto zwycięzcy konkursu:

I miejsce (ex aequo, 40 punktów)

Dawid Adamus

Ziemowit Duch

Bartosz Gielas

Zuzanna Jantos

Mikołaj Kopel

Piotr Koszyk

Krzysztof Majcher

Dawid Mikołajek

Michał Świątkowski

Kinga Świerczek

Jakub Urbański

Antoni Zakrzewski

II miejsce (39 punktów)

Antonina Szuba

III miejsce (ex aequo, 38 punktów)

Piotr Banaś

Maks Grząba

Dominik Jeziorek

Szymon Kapusta

Mikołaj Kożuch

Kacper Łucka

Jakub Mazur

Mikołaj Mrówka

Mikołaj Nizio



Jakub Stach

Damian Żmuda

Dyplomy i nagrody wręczyli laureatom konkursu Barbara Nowak, małopolski kurator
oświaty, Iwona Gibas z Zarządu Województwa Małopolskiego, Monika Gubała, dyrektor
Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Województwa Małopolskiego, prof.
Tomasz Gąsowski z Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, dyrektor
Oddziału IPN w Krakowie dr hab. Filip Musiał i naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji
Narodowej Michał Masłowski. Uroczystość poprowadził Dariusz Gorajczyk, koordynator
konkursu z IPN.

Gratulujemy zwycięzcom konkursu oraz wszystkim uczniom biorącym w nim udział, a także
ich rodzicom i opiekunom naukowym. Konkurs został zorganizowany przez Oddziałowe
Biuro Edukacji IPN w Krakowie na zlecenie małopolskiego kuratora oświaty wspólnie z
marszałkiem Województwa Małopolskiego oraz Fundacją Centrum Dokumentacji Czynu
Niepodległościowego.


