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Wyniki Wojewódzkiego Konkursu Historycznego
„Przystanek Niepodległa”
16 października 2018 r. Komisja Konkursowa Wojewódzkiego
Konkursu Historycznego „Przystanek Niepodległa” wyłoniła
laureatów konkursu w trzech kategoriach.

„Przystanek Niepodległa” to wojewódzki konkurs historyczny współorganizowany przez
Instytut Pamięci Narodowej w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Konkurs skierowany był do szkół podstawowych, gimnazjów, liceów, techników, klas
branżowych oraz zasadniczych szkół zawodowych.

W konkursie brały udział zespoły uczniów pod opieką merytoryczną nauczyciela. Zadaniem
zespołów było przygotowanie krótkiego utworu multimedialnego, np. etiudy filmowej, filmu
dokumentalnego, reportażu charakteryzującego i opisującego jedno szczególne dla regionu
kujawsko-pomorskiego: miejsce, wydarzenie, postać historyczną, lokalnego bohatera,
miejsce pamięci (np. tablicę pamiątkową, pomnik).

16 października 2018 r. Komisja Konkursowa Wojewódzkiego Konkursu Historycznego
„Przystanek Niepodległa” wyłoniła laureatów konkursu w trzech kategoriach.

1. W kategorii klasa VII szkoły podstawowej przyznano:

I miejsce Szkole Podstawowej w Sosnowie za film pt. „Ksiądz Czesław Lissowski –
przeszłość dla przyszłości”; (uczniowie klasy VII)

II miejsce Szkole Podstawowej w Kołodziejewie za film „Pamiętamy… – heroiczne czyny
mieszkańców Gminy Janikowo”; (uczniowie klasy VII)

III miejsce Szkole Podstawowej nr 20 w Bydgoszczy za film „Leon Barciszewski – gospodarz
naszego miasta”; (uczniowie klasy VII)

Ponadto w tej kategorii przyznano specjalne wyróżnienie dla: Gminnego Ośrodka Kultury w
Bądkowie za film „Zasługi Przemysława Barthel de Weydenthal dla Niepodległości nie
zostały zapomniane”.

2. W kategorii VIII klasa szkoły podstawowej oraz gimnazja przyznano:
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I miejsce Szkole Podstawowej w Kołodziejewie za film "Zwycięska walka – przedstawienie
starć pomiędzy oddziałami powstańczymi a Niemcami w latach 1918-1920”; (uczniowie
klasy VIII)

II miejsce Szkole Podstawowej nr 56 w Bydgoszczy za film „Potrafimy zwyciężać – powrót
Bydgoszczy do Macierzy”; (uczniowie klasy VIII)

III miejsce Szkole Podstawowej nr 20 w Bydgoszczy za film „Jan Biziel – lekarz, działacz
społeczny, patriota”; (uczniowie klasy VIII)

Ponadto przyznano specjalne wyróżnienia:

1. Szkole Podstawowej nr 14 we Włocławku za film „W obliczu najazdu”.
2. Szkole Podstawowej w Rynarzewie za film „Ostatni burmistrz – Kazimierz Tomaszewski
1881–1938. Opowieść o działaczu niepodległościowym i społecznym Pałuk”; (uczniowie
klasy VIII)
3. Szkole Podstawowej w Łubiance za film „Nie damy naszej Chełmży”; (uczniowie klasy
VIII)
4. Szkole Podstawowej w Węgiersku za film „Franciszek Pióro – marynarz, który wyzwalał
Golub i Rypin”.

3. W kategorii szkoły ponadgimnazjalne przyznano:

I miejsce - Liceum Ogólnokształcące im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzynie za film
„Antoni Borzewski”; (uczniowie klasy III)

II miejsce - III liceum Ogólnokształcące w Brodnicy za film „Pierwszy Dzień Niepodległości w
Brodnicy - jakby to było wczoraj”; (uczniowie klasy II)

III miejsce - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy, za film „Witold Bełza w
służbie polskości bydgoskiej książnicy”; (uczniowie klasy I- II)

Ponadto przyznano specjalne wyróżnienia dla:

1. Liceum Ogólnokształcącego w Wąbrzeźnie za film „Witold Maciejewski - patriota z
Pomorza”; (uczniowie klas II i klasy III)

2. III Liceum Ogólnokształcącego w Grudziądzu za film „Tablica Pamiątkowa- Centrum
Wyszkolenia Żandarmerii i jej Komendant pułkownik Stanisław Sitek”; (uczniowie klasy III).

Laureatom gratulujemy!


