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„Poznając Historię Rodziny Odkrywamy Dzieje
Narodu” – Bydgoszcz, 9 marca 2023
W Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy
odbyła się Gala Laureatów Wojewódzkiego Konkursu
Genealogicznego.
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W wydarzeniu wzięli udział m.in. Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Józef Ramlau oraz
Pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ds. Rodziny Grażyna Szabelska

Bydgoską delegaturę IPN reprezentował kierownik Referatu Edukacji Narodowej, Mirosław
Sprenger.

Dla Instytutu Pamięci Narodowej bliskimi są wszyscy Polacy,
dla was Wasza rodzina. Wasze i nasze działania idą w tę
samą stronę. Bardzo dziękuję za ideę takiego konkursu. Nie
byłoby roku 1918, gdyby nie było takich młodych ludzi,
którzy byliby wychowani przez rodzinę. System nie pozwalał,
żebyśmy mówili w języku polskim, natomiast rodzina jak
najbardziej przyczyniła się do tego, żebyśmy kontynuowali
swoją tradycję i po ponad 123 latach odzyskali
niepodległość - 

Uczniowie spisali historię rodzin na podstawie rozmów z najstarszymi jej członkami, a także
w oparciu o źródła historyczne mówiące o tym jak żyli, kochali, walczyli i budowali trudną
codzienność nasi rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, ze szczególnym zwróceniem uwagi
na przodków, którzy stawali w obronie wolności na przestrzeni wieków, pielęgnowali
tradycję i miłość do Ojczyzny. 

Nagrody otrzymali:

I miejsce:

Kacper Szeliga, Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefana Batorego w Inowrocławiu, za
pracę pt. "Od prapradziadka do praprawnuka",

Liwia Lewandowska, Szkoła Podstawowa w Strzelcach Górnych, za pracę pt.
"Historia mojej rodziny",
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Urszula Nowakowska, Szkoła Podstawowa nr 57 im. TMMB w Bydgoszczy, za pracę
pt. Szkoła Podstawowa nr 57 im. TMMB w Bydgoszczy,

II miejsce:

Emilia Sarecka, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Szkoła Podstawowa nr 20 w
Bydgoszczy, za pracę pt. "Rodzina, której nie znałam...",

Agata Łapacz, Zespół Szkół nr 16 w Bydgoszczy, za pracę pt. "Antoni Łysek
1917-1942",

Karolina Kreja, Szkoła Podstawowa w Jeżewie, za pracę pt. "Moja rodzina – Rodzina
– jakich wiele, a jednak...",

III miejsce:

Paweł Kubiak, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Szkoła Podstawowa nr 20 w
Bydgoszczy, za pracę pt. "Zygmunt Kurek – człowiek wielu pasji – mój pradziadek",

Alicja Aleksandra Sobiechowska, Zespół Szkół nr 16, za pracę pt. "Pokochałem
Ojczyznę – Polskę, tak jak matkę, ojca, siostry, braci... czyli zakręty historii
minionego wieku w życiu kuzynów z rodu Gibowskich",

Emilia Cieślewicz, Szkoła Podstawowa nr 57 im. TMMB w Bydgoszczy, za pracę pt.
"Każda rodzina ma własną historię",

Wyróżnienia:

Tomasz Zbigniew Ormiński, Szkoła Podstawowa nr 31 w Bydgoszczy, za pracę pt.
"Rok 1939 i kilka następnych lat",

Zuzanna Pejka, Szkoła Podstawowa im. Anny i Alfreda Krzyckich w Słębowie, za
pracę pt. "Zarys historii życia moich pradziadków",

Agnieszka Pilachowska, Szkoła Podstawowa im. Anny i Alfreda Krzyckich w
Słębowie, za pracę pt. "Dzieje rodu Pilachowskich w XIX-XXI wieku",

Piotr Zieliński, Szkoła Podstawowa nr 38 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w
Bydgoszczy, za pracę pt. "Wolny żołnierz


