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Konkurs „Losy mojej rodziny podczas II wojny
światowej” – Poznań, 18 marca 2017
Finał konkursu dla dzieci i młodzieży w poznańskim Forcie VII

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Blisko 80 osób przybyło w sobotę 18 czerwca do Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort
VII, by uczestniczyć w uroczystości rozstrzygnięcia konkursu dla dzieci i młodzieży na
najciekawiej przedstawioną historię nt. „Losy mojej rodziny w czasie II wojny światowej”.
Konkurs zorganizowało Stowarzyszenie Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych
przy partnerskim wsparciu poznańskiego Biura Edukacji Narodowej IPN i Wielkopolskiego
Muzeum Niepodległości. Na konkurs zostały nadesłane prace z Wielkopolski, Śląska,
Małopolski oraz społeczności polonijnej w Holandii.

Uczestnikami uroczystości byli nie tylko autorzy nadesłanych prac, lecz także ich bliscy. W
jednej z cel byłego Konzentrationslager Posen, pierwszego obozu koncentracyjnego
utworzonego w okupowanej Polsce przez III Rzeszę Niemiecką, zgromadzili się
przedstawiciele kilku pokoleń. W roli rodzinnych „strażników pamięci” wystąpili nie tylko
rodzice i dziadkowie, dzielący się wiedzą o przeszłości ze swoimi pociechami, lecz także ci,
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którzy dopiero przekonują się, że „historia jest nauczycielką życia”. Konkurs zainspirował
rodzinne dyskusje o historii, przyczyniając się do umacniania międzypokoleniowych więzi i
poczucia identyfikacji z Ojczyzną.

Laureaci otrzymali kwalifikacje na wyjazd edukacyjny do Austrii, podczas którego zwiedzą
m. in. Mauthausen, Gusen, Melk, Kahlenberg, Zamek Hartheim i Linz. Konkurs cieszył się
dużym zainteresowaniem, 37 uczestników przesłało 34 prace. Wyłoniono dwanaścioro
dzieci, które w ramach nagrody głównej czeka wyjazd edukacyjny, częściowo sfinansowany
przez Instytut Pamięci Narodowej.

Organizator konkursu: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzin Polskich Ofiar Obozów
Koncentracyjnych z siedzibą w Poznaniu

Partnerzy: Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu i
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości – Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII w
Poznaniu


