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Konkurs „Kłamstwo, milczenie, prawda – rzecz o
zbrodni katyńskiej” dla uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie
byłego województwa ciechanowskiego
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więcej zdjęć

Konkurs

„Kłamstwo, milczenie, prawda – rzecz o zbrodni katyńskiej”

dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie byłego
województwa ciechanowskiego

20 kwietnia 2010 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A.
Świętochowskiego w Gołotczyźnie przy ul. Ciechanowskiej 18 odbył się finał konkursu
„Kłamstwo, milczenie, prawda – rzecz o zbrodni katyńskiej”. 
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Organizatorem konkursu był Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A.
Świętochowskiego w Gołotczyźnie i Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie.
Honorowy patronat objął Mazowiecki Kurator Oświaty i Wychowania w Warszawie.

Wzięli w nim udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie byłego
województwa ciechanowskiego. Mieli do wyboru przygotowanie eseju historycznego,
plakatu lub prezentacji multimedialnej.

Wszyscy laureaci otrzymali nagrody książkowe i dyplomy, a zdobywcy pierwszych miejsc w
poszczególnych kategoriach – dodatkowo inne cenne nagrody. Nauczyciele-opiekunowie
otrzymali osobne podziękowanie.

Nagrodzone prace były prezentowane podczas uroczystości finałowej, w czasie której
można było obejrzeć wystawę „Ostatni leśni” – Mazowsze i Podlasie w ogniu 1948-1953,
przygotowaną przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Warszawie.

Uroczystość zakończył montaż słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów Zespołu
Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie.

LAUREACI KONKURSU

Gimnazjum

I nagroda: Arkadiusz Stankowski z Gimnazjum w Sońsku

II nagroda: Agata Ambroziak z Gimnazjum w Międzyborowie

III nagroda: Jakub Kultys z gimnazjum w Gniewoszowie

Ponadgimnazjalne

wyróżnienie: Damian Marszałek z Mielca

ESEJE HISTORYCZNE 

Gimnazjum

I nagroda: Anna Krzyżanowska z Gimnazjum nr 1 w Ciechanowie

II nagroda: Natalia Wydurska z Gimnazjum w Sońsku

III nagroda: Barbara Szubińska z Gimnazjum w Rzewniu

Ponadgimnazjalne

wyróżnienie: Agata Brzeska z I Akademickiego LO w Gdyni

PRACE PLASTYCZNE



Gimnazjum

I nagroda: Klaudia Mazurkiewicz z Gimnazjum w Gniewoszowie

II nagroda; Edyta Szwejkowska z Gimnazjum w Sońsku

III nagroda: Anna Bobińska z Gimnazjum nr 2 w Ciechanowie


