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Konkurs „Zemsta za niepodległość. Ziemianie –
ofiary dwóch agresorów”. Finaliści z woj.
małopolskiego i świętokrzyskiego

Zakończyły się prace małopolskiej i
świętokrzyskiej komisji
ogólnopolskiego konkursu „Zemsta za
niepodległość. Ziemianie – ofiary dwóch
agresorów”.

Komisja małopolska pod przewodnictwem dr. Marcina Chorązkiego (IPN w Krakowie)
wyłoniła finalistów konkursu z woj. małopolskiego.

Szkoły podstawowe, prace pisemne (finaliści w kolejności alfabetycznej)

Ada Maria Bysiek, Szkoła Podstawowa nr 159 ss. Urszulanek Unii Rzymskiej w
Krakowie, praca pt. „Historia mojej rodziny”.

Maksymilian Polkowski, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w
Proszowicach, praca pt. „Historia Bohdana i Wandy Thugutt z Nagorzan – ofiar
dwóch agresorów”.

Szkoły podstawowe, prace multimedialne (finaliści w kolejności alfabetycznej)

Martyna Gawica, Aleksandra Kwinta, Lidia Staszel; Szkoła Podstawowa im.
Władysława Jagiełły w Kościelisku, praca pt. „Niezłomny”.

Justyna Głogowska, Barbara Iskra, Natasza Tyl; Szkoła Podstawowa nr 159 ss.
Urszulanek Unii Rzymskiej w Krakowie, praca pt. „Utracony świat”.

Alicja Rodakowska, Szkoła Podstawowa nr 159 ss. Urszulanek Unii Rzymskiej w
Krakowie, praca pt. „Historia dworu w Minodze”.

Szkoły podstawowe, prace fotograficzne

Iga Bafia, Katarzyna Obara; Szkoła Podstawowa nr 159 ss. Urszulanek Unii
Rzymskiej w Krakowie, praca pt. „Cena wolności”.

Szkoły ponadpodstawowe, prace pisemne (finaliści w kolejności alfabetycznej)
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Milena Dąbrowska, Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w
Miechowie, praca pt. „Kiedy wróg atakuje z każdej strony…”.

Kamila Małek, II Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Jana Tarnowskiego w
Tarnowie, praca pt. „Modlitwy Henryka Skrzyńskiego 1908-2008”.

Bartosz Mentel, II Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Jana Tarnowskiego w
Tarnowie, praca pt. „Dwie, a może więcej? opowieści …”.

Szkoły ponadpodstawowe, prace multimedialne (finaliści w kolejności
alfabetycznej)

Gabriela Diurczak, Dominik Kulman; Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów
Westerplatte w Jabłonce, praca pt. „Witold Pilecki. Jak my go widzimy?”.

Wiktoria Kulawiak, Oliwia Pardel; Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów
Westerplatte w Jabłonce, praca pt. „Zemsta jeźdźca, historia Leona
Krzeczunowicza”.

Katarzyna Marmuła, Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w
Jabłonce, praca pt. „Witold Pilecki – niezłomny bohater”.

Szkoły ponadpodstawowe, prace fotograficzne

Zuzanna Krok, Zespół Szkół nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach, praca pt.
„Ocalić od zapomnienia… Mało znana historia Władysławy z Jurkiewiczów
Zgórniakowej oraz jej rodziny”.

Na konkurs wpłynęło 28 prac z 13 szkół (13 prac w grupie wiekowej szkół
podstawowych i 15 w grupie szkół ponadpodstawowych). Wszystkim serdecznie
dziękujemy, a finalistom gratulujemy, życząc dalszych sukcesów w trakcie ostatniego
etapu konkursu.

Komisja świętokrzyska pod przewodnictwem Edyty Krężołek (IPN w Kielcach)
wyłoniła finalistkę konkursu z woj. świętokrzyskiego.

Szkoły podstawowe, prace pisemne

Julia Skoczek, Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 im. Hugona Kołłątaja w
Kazimierzy Wielkiej, praca pt. „We wrogich szponach najeźdźców”.

Na konkurs wpłynęły cztery prace z trzech szkół (dwie prace w grupie wiekowej szkół
podstawowych i dwie w grupie szkół ponadpodstawowych). Komisja podjęła decyzję
o nie kwalifikowaniu do finału konkursu prac z grupy szkół ponadpodstawowych.
Wszystkim serdecznie dziękujemy, a finalistce gratulujemy, życząc dalszych



sukcesów w trakcie ostatniego etapu konkursu.

Ze względu na epidemię koronawirusa i zawieszenie działań edukacyjnych IPN do
końca kwietnia 2020 r. planowane są zmiany w przebiegu etapu ogólnopolskiego
konkursu. O szczegółach poinformujemy na stronach organizatorów do końca
marca.

Projekt ma charakter ogólnopolski i jest współorganizowany przez poszczególne Oddziały
IPN, Polskie Towarzystwo Ziemiańskie (Zarząd Główny i Oddziały), Fundację im. Zofii i Jana
Włodków w Krakowie oraz Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu.


