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Finał ogólnopolskiego konkursu historycznego
„»Nazywają mnie romantykiem i budowniczym
zamków na lodzie«. Józef Piłsudski na tle historii
Polski (1914-1935)” – Łódź, 23 listopada 2017
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W związku z uchwałą Sejmu z 22 czerwca 2016 r. ustanawiającą rok 2017 Rokiem
Marszałka Józefa Piłsudskiego Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi zorganizował
ogólnopolski konkurs historyczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych:

„Nazywają mnie romantykiem i budowniczym zamków na lodzie”
Józef Piłsudski na tle historii Polski (1914-1935)

Celem konkursu było upowszechnienie wiedzy o postaci Józefa Piłsudskiego oraz dziejach
Polski w okresie wskazanym w tytule. Konkurs podzielony był na dwa etapy. W pierwszym –
którego wyniki ogłoszono 10 listopada br. – trzyosobowe drużyny przygotowywały audycje
radiowe i gazety szkolne poświęcone Marszałkowi lub wybranemu aspektowi historii II RP.

Etap drugi – finałowy odbył się 23 listopada 2017 r. w Instytucie Europejskim w Łodzi. Miał
formę turnieju sprawdzającego wiedzę o życiu Józefa Piłsudskiego oraz historii Polski w
latach 1914-1935.

Laureaci:

I miejsce: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy (Jakub Kamiński,
Marcel Lewiński, Michał Marzec)

II miejsce: I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wiekiego w Zduńskiej Woli
(Borys Kopytnik, Mateusz Banaś, Mateusz Kraszewski)

III miejsce: V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie
(Zuzanna Bielak, Kinga Czarnecka, Jakub Palczewski)

Wyróżnienia za najlepszą pracę konkursową otrzymali:

w kategorii „Prasa” 

uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy – Michał
Marzec, Marcel Lewiński, Jakub Kamiński

w kategorii „Audycja radiowa”

uczniowie Technicznych Zakładów Naukowych w Częstochowie – Paweł
Dąbrowski, Benjamin Ludziński, Radosław Pędziwiatr

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy!

foto: Marzena Kumosińska, Artur Ossowski
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