
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

               Dnia 29 listopada 2018r. w gościnnych progach Biblioteki  

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego  odbyła się  biesiada rodzinna  

Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie, podsumowująca  

dwudziesty siódmy  interdyscyplinarny projekt. Przedsięwzięcie było 

realizowane w ramach obchodów  100.rocznicy odzyskania przez Polskę 

niepodległości.    

              Uroczystość stanowiła okazję do ogłoszenia wyników miejskiego 

konkursu interdyscyplinarnego Dali Polsce wolność, granice i szacunek, 

którego organizatorami  byli nauczyciele: A.Gorlewska, A.Pietrasińska – 

Galwas, M. Rotmańska, D. Czechowski oraz uczniowie Szkolnego Koła TMMB 

ze Szkoły Podstawowej nr 56.   W konkursie wzięli licznie udział uczniowie 

z wielu bydgoskich szkół podstawowych.  

             Projekt, trwający od września do listopada, realizowano w ramach 

Bydgoskiego Grantu Oświatowego oraz przy współpracy z Uniwersytetem 

Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.  

         

Dali Polsce wolność, granice i szacunek 

 

 
  

Miejski Konkurs Interdyscyplinarny 



         Głównymi celami konkursu było: kształtowanie świadomości 

patriotycznej i tożsamości lokalnej uczniów, uwrażliwienie uczestników na 

istniejące w bydgoskiej przestrzeni miejskiej zabytki i miejsca związane z 

ojcami niepodległości, którym zawdzięczamy powrót Polski na mapy świata 

oraz umożliwienie  rozwijania zdolności i pasji młodych ludzi. 

Uczestnicy konkursu podjęli się wieloetapowegoo zadania. Na 

początku musieli dotrzeć do różnych źródeł historycznych i poznać 

wydarzenia, osoby, miejsca w bydgoskiej przestrzeni, które przed stu lat 

odegrały ważną rolę w odzyskiwaniu wolności. Kolejnym krokiem w realizacji 

zadań konkursowych była rodzinna wycieczka po mieście w celu 

poszukiwania pamiątek przeszłości. Uczniowie dokumentowali te spacery, 

tworząc fotoreportaż. 

 

 

 

Finalne zadanie uczestników projektu polegało na wykonaniu 

prezentacji multimedialnej, krótkiej etiudy filmowej bądź kartki  

z kalendarza. 

 



  W czasie gali podsumowującej projekt organizatorom było bardzo 

miło gościć  tak liczne grono zaproszonych; byli wśród zgromadzonych: 

panie starsze wizytatorki- p. Katarzyna Sobieszczańska i p. Joanna 

Jendykiewicz – Owczarek, pani Magdalena Buschmann reprezentująca 

Wydział Edukacji i Sportu, pani dyrektor szkoły – Barbara Herzberg,  

przedstawiciel i opiekun szkolnych kół TMMB, wykładowca UKW - p. dr Ewa 

Puls, wiceprzewodniczący Rady Miasta Bydgoszczy –  p. Ireneusz 

Nitkiewicz oraz nauczyciele, uczniowie ze szkół biorących udział w 

przedsięwzięciu i ich rodzice.  

W czasie spotkania nagrodzono laureatów oraz uczniów wyróżnionych 

biorących udział w projekcie. Ponadto wręczone zostały listy gratulacyjne 

rodzicom uczestników konkursu oraz podziękowania dla nauczycieli i osób, 

które współtworzyły uroczystość.  Goście mieli okazję  obejrzeć fragmenty 

najciekawszych prac.  Razem z rodzicami brali udział w konkursach dla 

publiczności, które uczyły i bawiły; nie zabrakło i dla nich  atrakcyjnych 

nagród. Podczas spotkania uczniowie Szkolnego Koła Towarzystwa 

Miłośników Miasta Bydgoszczy przedstawili montaż słowno - muzyczny 

wzbogacony o  prezentację multimedialną; część artystyczna poświęcona 

była historii odzyskiwania przez Polskę niepodległości. Zakończył ją pokaz 

filmu przygotowanego przez uczniów klas ósmych Wolność rodziła się w 

walce - powstanie wielkopolskie. 

Na koniec uroczystości goście zostali zaproszeni na poczęstunek, 

który został ufundowany przez Radę Rodziców. 

Dyrekcja szkoły i organizatorzy konkursu serdecznie gratulują  

laureatom odniesionych sukcesów!   

Poniżej przedstawiamy listę laureatów: 

 

WYRÓŻNIENIA: Grzegorz Gluska, Zofia Goliszewska, Mateusz 

Jaworski, Julia Rogowska, Zuzanna Siewierska i  Jagoda Skawińska 

III MIEJSCE: Konstancja Siecińska, Oskar Okoń 

II MIEJSCE: Julia Jasińska, Amelia Hamerska - Lengas, Krystian       

Woitinkowski 



      I MIEJSCE: Zuzanna Poreda,  Laura Schaffrath, Dawid Ozdowy , 

Michał Kwiatkowski, Zofia Kopera  

 

 

 


