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Gala finałowa konkursu „Niezwyciężeni 1918.
Ofiary totalitaryzmów” – 7 października 2019
„Niezwyciężeni 1918. Ofiary totalitaryzmów” to konkurs
edukacyjny upamiętniający osoby uhonorowane Krzyżem bądź
Medalem Niepodległości. Zachęcamy w ten sposób do
odkrywania postaci, które zasłużyły się Niepodległej Polsce, i
upamiętnienia ich. Konkurs jest okazją do poznania historii
Polski przez pryzmat indywidualnych biografii.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

W poniedziałek, 7 października 2019 r. w Centrum Edukacyjnym Przystanek Historia w
Warszawie odbyła się gala finałowa II edycji konkursu „Niezwyciężeni 1918. Ofiary
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totalitaryzmów”, zorganizowanego przez Biuro Edukacji Narodowej IPN.

Konkurs skierowany był do młodych ludzi, uczniów szkół podstawowych i średnich, uczniów
szkół polonijnych oraz członków organizacji młodzieżowych. W konkursie brali udział
również rodzice z dziećmi.

Zadaniem uczestników było wybranie osoby odznaczonej Krzyżem lub Medalem
Niepodległości, która jednocześnie była ofiarą totalitaryzmów – sowieckiego,
komunistycznego lub niemieckiego nazizmu. Należało zebrać informacje, stworzyć krótki
film i przeprowadzić działania upamiętniające wybranego bohatera.

Do etapu finałowego zakwalifikowano 24 prace, podzielone na dwie kategorie wiekowe:
10-14 oraz 15-19 lat.

W południe rozpoczęła się gala finałowa, podczas której dyrektor Biura Edukacji Narodowej
– Adam Hlebowicz podziękował wszystkim uczestnikom za udział w konkursie oraz wręczył
nagrody i upominki dla wszystkich uczestników etapu finałowego.

WYNIKI  KONKURSU
Kategoria wiekowa: 10–14 lat

I MIEJSCE
Joanna Haberko za pracę o Franciszku Tomsa-Zapolskim

II MIEJSCE
Hanna Samulska oraz Aleksandra Samulska za pracę o Adamie Gilewskim

III MIEJSCE
Jan Wlezień za pracę o Zygmuncie Szufie

WYRÓŻNIENIA

Szymon Ograbek, Michał Polaniak, Kamil Szynal za pracę o Eugeniuszu Leśniaku

Tymoteusz Młot-Kaźmirowicz, Olga Młot-Kaźmirowicz, Wiktor Jasiński, Jakub Szarkowski za
pracę o Bolesławie Ksawerym Macieju Gancarzu

Stanisław Filipek za pracę o Janie Filipku

Kategoria wiekowa: 15–19 lat

W tej kategorii komisja postanowiła przyznać miejsca: I, II, III oraz dwa wyróżnienia.



I MIEJSCE
Piotr Jurczak, Kacper Wicherek, Aleksandra Piszczek za pracę o Andrzeju Hałacińskim

II MIEJSCE
Paulina Marciniak za pracę o Irenie Marii Maternowskiej

III MIEJSCE
Jakub Skorupski, Kacper Borowicz, Maksymilian Marcin Wróbel, Paula Kubacka za pracę o

Leonie Prauzińskim

WYRÓŻNIENIA 

Jakub Rosa oraz Przemysław Staręga za pracę o Stanisławie Zdanowskim

Bartosz Piechaczek za pracę o Feliksie Stanisławie Kamińskim

Linki do playlist nagrodzonych:

Kategoria wiekowa: 10–14 lat

Kategoria wiekowa: 15–19 lat

Specjalną nagrodą dla zespołów, które zajęły miejsca I-III w obu kategoriach były warsztaty
filmowe przygotowane przez Stowarzyszenie Filmowe „Dziki Bez” we współpracy z Instytutem
Pamięci Narodowej. W czasie zajęć młodzież poznawała tajniki sztuki filmowej – pisanie
scenariuszy do krótkich form filmowych, techniki pracy z kamerą, zasady montażu filmowego
– oraz uczyła się przeprowadzać notacje ze świadkami historii.

Ostatnim etapem szkolenia był montaż własnego filmu którego bohaterem jest świadek
historii. 4 października laureaci spotkali się z bohaterami swoich etiud i zrealizowali z nimi
nagrania. Są to niezwykłe postacie, które łączy trudna historia z czasów okupowanej,
Warszawy. Witold Sadowski (ur. 1935) – świadek Powstania Warszawskiego, Bogusław
Kamola (ur. 1930) – członek Szarych Szeregów, powstaniec warszawski, Andrzej Ostrowski
(ur. 1938 r.) – świadek Powstania Warszawskiego, siostrzeniec rtm. Witolda Pileckiego,
Lech Aleksy Charewicz (ur. 1935 r.) – świadek Powstania Warszawskiego, artysta
fotografik. Efekty pracy młodych filmowców można było zobaczyć podczas gali finałowej.
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