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Wyniki konkursu „Historia, którą chciałbym wam
opowiedzieć…”
Z okazji 100. Rocznicy urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, jednego z przedstawicieli pokolenia
„Kolumbów”, czyli Polaków, którzy przyszli na świat w wolnej Polsce i często oddawali za nią życie
podczas II wojny światowej oraz późniejszych walkach z reżimem komunistycznym, Instytut Pamięci
Narodowej zorganizował konkurs Z radością informujemy, że jury konkursu „Historia, którą chciałbym
wam opowiedzieć…”, poświęconemu przedstawicielom pokolenia „Kolumbów”, wyłoniło laureatów.

Jury oceniało prace konkursowe w oparciu o trzy kryteria: wartość merytoryczną, artystyczną oraz
innowacyjność w zakresie pomysłu na zrealizowanie pracy jak i jej treść. W każdej z kategorii można
było otrzymać maksymalnie po 3 pkt (razem maksymalnie 9 pkt od każdego z trzech jurorów).

Spośród licznych prac, które wpłynęły do organizatorów konkursu wyłoniono trzy, które zajęły
następujące miejsca na podium:

1. Drużyna z Zespołu Szkół Architektoniczno-Budowlanych im. Jana Sas-Zubrzyckiego w Krośnie za
Krośnieńscy Kolumbowie.

2. Drużyna z II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu za Historia, którą chciałbym wam opowiedzieć.

3. Drużyna z Zespołu Szkół w Dobrym Mieście za Taki to mroczny czas.

Laureatom serdecznie gratulujemy! Nagrody i dyplomy przyślemy pod wskazane w formularzach
adresy. Zapraszamy do udziału w innych konkursach IPN.

 

Krzysztof Kamil Baczyński „Elegia o... [chłopcu polskim]”:

Oddzielili cię, syneczku, od snów, co jak motyl drżą,
haftowali ci, syneczku, smutne oczy rudą krwią,
malowali krajobrazy w żółte ściegi pożóg,
wyszywali wisielcami drzew płynące morze.

Wyuczyli cię, syneczku, ziemi twej na pamięć,
gdyś jej ścieżki powycinał żelaznymi łzami.
Odchowali cię w ciemności, odkarmili bochnem trwóg,
przemierzyłeś po omacku najwstydliwsze z ludzkich dróg.

I wyszedłeś, jasny synku, z czarną bronią w noc,
i poczułeś, jak się jeży w dźwięku minut - zło.
Zanim padłeś, jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką.



Czy to była kula, synku, czy to serce pękło?

20 marca 1944 r.
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