
 

 Wyróżnienie dla szkoły i uczniów 

 w III-ej edycji  

Ogólnopolskiego Konkursu „Pamięć Nieustająca” 
 

 
 

Na wstępie chciałabym przekazać fragment listu przesłany od fundacji przy Wiśle, 

organizatorów konkursu, skierowany do uczestników konkursu: 

 

 

Szanowni Państwo ! 

 

 Jeden z naszych recenzentów - pani Ewa Kowalska, wieloletni pedagog, 

 powiedziała, podsumowując kolejną edycję konkursu „Pamięć nieustająca”:   - Konkurs 

ten przywodzi mi na myśl fragment wiersza Norwida: 

- „Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba.  Podnoszą z ziemi przez uszanowanie, Dla darów 

Nieba....Tęskno mi, Panie... 

- Te prace są jak kruszyny, z których składa się chleb naszej 

tożsamości  narodowej. 

  W imieniu Fundacji Ostoja przy Wiśle dziękujemy wszystkim 

uczestnikom i  gratulujemy nagrodzonym! 

 

A teraz trochę podsumowania konkursu: 

 Na konkurs napłynęło  518 prac uczniowskich od 1120 uczestniczących w  konkursie 

osób. Selekcji nadesłanych prac dokonało pięciu recenzentów współpracujących  z 

Fundacją Ostoja przy Wiśle (nauczyciele, redaktorzy, wydawcy, kulturoznawcy). Prace 

oceniane były w skali 1-5 (5 najwyższa, oceny pełne). Zespołem recenzującym kierował 

Romuald Karaś były przewodniczący Oddziału Warszawskiego Związku Literatów 

Polskich, obecnie prezes Stowarzyszenia im. Hulewicza, od 20 lat przewodzi Kapitule 

corocznej nagrody literackiej im. Hulewicza. 

  Recenzenci przekazali do Jury konkursu: 

  54 opracowania historyczno–literackie 

  25 prac artystycznych (rysunki, plakaty, fotografie, kolaże, albumy i    inne) 

  26 prezentacji multimedialnych (filmy, scenariusze, nagrania dokumentalne, 

prezentacje itp.) 

 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA JURY W DNIU 8 CZERWCA 2015 ROKU 



 

 Jury ogólnopolskiego konkursu historyczno-literackiego Pamięć  

Nieustająca postanowiło:  za podjęcie zadań niełatwego konkursu, za dociekliwe 

docieranie do problemów splatających Historię ze Współczesnością, za zaangażowanie 

młodzieży na przekór medialnej powszechności, za wyniki opracowanych  utworów, z 

podziękowaniem dla aktywności wszystkich biorących udział w  konkursie i nie mogąc 

utworzyć nagrody an block, wybrało reprezentantów  wspólnych działań przyznając 

nagrody i wyróżnienia. (kolejność alfabetyczna wg adresów szkół) 

  

 Szkoły wyróżnione: 

  Zespół Szkół, Publiczne Gimnazjum im. ks. Wojciecha 

Borowiusza w  Cmolasie 

  Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich przy Zespole Szkolno -  

        Przedszkolnym w Granowie 

  Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Grójcu 

  Gimnazjum w Jutrosinie 

   Katolickie LO im. św. Stanisława Kostki w Kielcach 

   Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim 

   Gimnazjum im. Świętej Rodziny w Rabce Zdroju 

  Gimnazjum nr1 im Jana Pawła II w Sztumie 

   Powiatowe Gimnazjum  Sportowo – Językowe w Powiatowym Zespole Szkół                           

  Gimnazjum w Trzemesznie 

   Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jakuba Wejhera w 

        Wejherowie 

  Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Zakrzewie 

   Publiczne Gimnazjum nr 2 im. J. Heweliusza w Żukowie  

 

Nasi wyróżnieni uczniowie: 

 

-Agnieszka Kąkol i Patrycja Kwidzyńska z Publicznego Gimnazjum, 

 praca pt. Piękna wieś Miszewo 

-Jagoda Kazana i Alicja Rotter 

 praca pt. Leon Zadurski 

-Sara Domeradzka,  

 praca pt. Haft Kaszubski 

 

Informacja Zarządu Fundacji Ostoja przy Wiśle 

- Gala wręczenia nagród – jak każdego roku – odbędzie się w 

Warszawie, na jesieni 2015. Szczegółowy program uroczystości zostanie przesłany do  

szkół. 

 

 

 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom. 

Anita Mądra 


