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Konkurs edukacyjny „Wiem, upamiętniam.
Zagłada ludności żydowskiej województwa
białostockiego w czasie II wojny światowej” -
wyniki

 

Miło nam ogłosić, iż jury konkursu „Wiem,
upamiętniam.  Zagłada  ludności
ż y d o w s k i e j  w o j e w ó d z t w a
białostockiego  w  czasie  II  wojny
światowej”  postanowiło przyznać nagrody
autorom następujących prac zgłoszonych do
konkursu:

 

W kategorii szkoły podstawowe:

Laureaci Miejsca I:

Zbigniew  Kosiński,  Kacper  Radziszewski  ze  Szkoły  Podstawowej  im.  Marsz.  Józefa
Piłsudskiego w Drohiczynie  za pracę „Wrócić  do swoich”,  opiekun naukowy:  Krzysztof
Niemyński

 

W kategorii szkoły ponadpodstawowe:

Laureaci Miejsca I:

Amelia  Kaczyńska,  Karolina  Koszykowska,  Patrycja  Niedźwiecka  z  Branżowej  Szkoły  I
stopnia im. AK w Wysokiem Mazowieckiem w Centrum Kształcenia Zawodowego za pracę
„Wysokie Mazowieckie. Cmentarz żydowski – miejsce egzekucji i pochówku ofiar Zagłady”,
opiekun naukowy: Karol Głębocki

Laureaci Miejsca II:

Marcin Borkowski, Mateusz Jabłoński, Łukasz Zawistowski z Technikum im. AK
w Wysokiem Mazowieckiem w Centrum Kształcenia Zawodowego za pracę „Zagłada Żydów
w Wysokiem Mazowieckiem – getto”, opiekun naukowy: Karol Głębocki

KonkursKonkurs
edukacyjedukacyj

nyny
„Wiem,„Wiem,

upamiętnupamiętn
iam.iam.

ZagładaZagłada
ludnościludności
żydowskiżydowski

ejej
wojewódzwojewódz

twatwa
białostocbiałostoc
kiego wkiego w
czasie IIczasie II
wojnywojny

światowejświatowej
” - wyniki” - wyniki

https://bialystok.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/79/79-734783.jpg


Laureaci Miejsca III:

Aleksandra Kalinowska, Katarzyna Wróblewska z I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M.
Konopnickiej w Suwałkach za pracę „Życie i zagłada ludności żydowskiej
w Przerośli”, opiekun naukowy: Janina Małgorzata Kap

Laureaci Miejsca IV:

Weronika Andruszkiewicz,  Angelika Borkim z I  LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M.
Konopnickiej w Suwałkach za pracę „Zagłada ludności żydowskiej z Filipowa podczas II
wojny światowej”, opiekun naukowy: Janina Małgorzata Kap

 

W pozostałym zakresie Jury postanowiło nie przyznawać nagród w powyższych kategoriach.

Wszystkim uczniom i  ich opiekunom serdecznie gratulujemy. Już teraz zapraszamy na
kolejną edycję.

Nagrodą dla wyłonionych w Konkursie laureatów i ich opiekunów jest wyjazd edukacyjny
do  miejsc  pamięci  w  dawnych  obozach  zagłady  Treblinka  i  Stutthof,  który
zaplanowany został na jesień 2022 r.

Koordynatorką konkursu jest Magdalena Dzienis-Todorczuk z Oddziałowego Biura Edukacji
Narodowej IPN w Białymstoku. 

 


