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- Uroczystość wręczenia nagród w konkursie
„Wysiedleni, wywiezieni... wspomnienia” –
Wrocław.
Dnia 25 maja 2004 r. o godz. 13.00 w Art
Hotelu we Wrocławiu przy ul. Kiełbaśniczej
20 odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie „Wysiedleni, wywiezieni....
wspomnienia”. Organizatorami konkursu byli – Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia
Europejskiego oraz Towarzystwo Przyjaciół Krzyżowej przy współpracy z Oddziałowym
Biurem Edukacji Publicznej IPN we Wrocławiu. W konkursie uczestniczyło ponad 200 osób z
gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i osób dorosłych.

Podczas  uroczystości  prof.  Teresa  Kulak  w  imieniu  jury  omówiła  najważniejsze  treści
zawarte  w  idei  konkursu  i  podstawowe  wartości,  które  udało  się  osiągnąć  realizując
konkurs.  Prof.  Ludwik  Turko  w  imieniu  prezydenta  Wrocławia  mówił  o  znaczeniu
organizowania  konkursów  dla  młodzieży  o  podobnej  problematyce  podkreślając
wyjątkowość Wrocławia w kontekście zagadnień, których dotyczył temat konkursu. Prof.
Włodzimierza Suleja  nakreślił  kontekst  historyczny konkursu oraz  problemy,  z  którymi
musieli  zmierzyć  się  uczestnicy  realizując  jego założenia.  Podkreślił,  że  podstawowym
celem tego typu działań nie jest chęć poszukiwania winnych, ale znaczenie tego, aby
pamięć pozostała.
Prof.  Grażyna  Pańko  i  redaktor  Maria  Woś  odczytały  fragmenty  nagrodzonych  prac
akcentując  ogromne  przeżycia  emocjonalne,  które  towarzyszyły  laureatom  w  czasie
zbierania i opracowywania relacji „świadków czasu”.
Dyplomami uczestnictwa wraz z  podziękowaniami,  nagrodzeni  zostali  wszyscy przybyli
„świadkowie historii” i młodzi badacze historii.

Laureaci:

Gimnazjum

1 miejsce – Ewa Sroka - udział w 2-tygodniowych warsztatach w ramach Lata
Artystycznego w Krzyżowej plus roczny abonament pisma Karta.

2 miejsce – Paweł Chanas - udział w warsztatach w ramach Lata Artystycznego w
Krzyżowej plus roczny abonament pisma Karta.
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Wyróżnienia:

Monika Klich

Izabela Patro

Izabela Pietrykiewicz

Katarzyna Rozumkiewicz

Iga Wyrozumska

Liceum

1  miejsce  ex  aequo  –  Zuzanna  Łabaj  -  udział  w  warsztatach  fotograficzno-
historycznych  w  Weimarze  plus  roczny  abonament  pisma  Karta  i  Magdalena
Szyndrowska - udział w warsztatach fotograficzno-historycznych w Weimarze plus
roczny abonament pisma Karta.

Wyróżnienia:

Joanna Doroszuk

Katarzyna Lis

Studenci i Dorośli
Wyróżnienia:

Anna Sidorowicz

Magdalena Sowa

Anna Malinowski



Kamil Marcinkiewicz


