Rozstrzygnięcie konkursu „Pamięć dla Przyszłości” 2012/2013
Poszukiwanie i upamiętnianie śladów obecności Żydów
w przestrzeni lokalnej
Na konkurs wpłynęło 28 prac przygotowanych przez uczniów szkół podstawowych (5),
gimnazjów (11), szkół ponadgimnazjalnych (10) i przez dwa zespoły mieszane, złożone z
uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

Dziękujemy za wszystkie nadesłane prace. Ich autorzy zaskoczyli nas swoją
kreatywnością, wrażliwością i zaangażowaniem w przygotowanie projektów.

Komisja konkursowa w składzie: Piotr Kowalik (przewodniczący), Urszula Fuks,
Aleksandra Leliwa-Kopystyńska, Zofia Mioduszewska i Joanna Sobolewska-Pyz oceniała
prace konkursowe w oparciu o następujące kryteria:
−
−
−
−

oryginalność projektu jego różnorodność i innowacyjność (pomysł i realizacja),
zgodność przesłanej pracy konkursowej z celami konkursu,
poprawność merytoryczna ujętych w pracy zagadnień historycznych,
wykorzystanie lokalnych historii związanych z tematem,
− kształtowanie wśród uczniów umiejętności ponadprzedmiotowych takich jak:
formułowanie własnych opinii, analizy związków przyczynowo-skutkowych,
analizowanie wartości i postaw uczestników wydarzeń historycznych,
− stwarzanie okazji do kształtowania empatii wobec innych, inspirowanie do refleksji
nad rolą Żydów w historii i kulturze Polski.

SZKOŁY PODSTAWOWE
W kategorii szkół podstawowych Komisja przyznała następujące nagrody:
•

NAGRODA GŁÓWNA, MIEJSCE I – uczniom Zespołu Szkół – Szkoła
Podstawowa im. Armii Krajowej w Pustelniku za pracę: „Trzej z ulicy Warszawskiej”
(opieka merytoryczna Renata Gryz, Monika Popławska)

Poruszające przedstawienie losu dzieci żydowskich. Autorzy znakomicie wczuli się w ich
dzieje i z wielką wrażliwością i empatią wniknęli w dramatyzm niedokończonego
dzieciństwa. Zastosowali interesującą metodę rekonstrukcji świata trzech żydowskich
chłopców, szukając zarazem podobieństw w przeżywaniu dzieciństwa wówczas i obecnie.
•

MIEJSCE II – uczniom Zespołu Szkół w Stegnie za pracę: „Ewakuacja’45” (opieka
merytoryczna: Katarzyna Drynko, Katarzyna Kępska)

Bogaty projekt składający się z dwóch części. Obok części zorganizowanej w ramach
szkoły istotnym elementem projektu było wyjście w przestrzeń publiczną – marsz pamięci
uczniów Szkoły do obozu w Stutthofie – pierwszy tego rodzaju marsz zorganizowany

przez młodzież szkolną. Interesujący i oryginalny scenariusz uroczystości w obozie i
wzruszające upamiętnienie jego ofiar.

W tej kategorii nie przyznano Nagrody III

GIMNAZJA
W kategorii gimnazjów Komisja przyznała następujące nagrody:
•

NAGRODA GŁÓWNA, MIEJSCE I – uczniom Gimnazjum nr 5 im. Władysława
Webera w Rybniku za pracę: „Ślady obecności Żydów w przestrzeni lokalnej –
historia cmentarza żydowskiego w Rybniku” (opieka merytoryczna: Izabela Zaleska,
Gabriela Chraboł)

Znakomity w swej prostocie projekt mocno osadzony w przestrzeni miejskiej i skutecznie
oddziałujący na społeczność lokalną. Projekt łączy różne formy działania, z których
instalacja artystyczno-przestrzenna budzi podziw. Umiejętnie wykorzystane wsparcie
merytoryczne w postaci przeprowadzonych wywiadów z miejscowymi pasjonatami.
Miejsce II ex aequo przyznano następującym zespołom:
•

MIEJSCE II – uczniom Gimnazjum nr 5 im. Jana Kochanowskiego w Koninie za
pracę: „Klisze pamięci” (opieka merytoryczna: Urszula Mróz)

Bardzo dobry pomysł, świetne wykonanie – spojrzenie na historię żydowskiej społeczności
Konina przez pryzmat losów konkretnych osób. W oryginalny sposób przygotowany
spacer miejski. Widoczne zaangażowanie i energia autorów projektu oraz bardzo
nowoczesne podejście do tematu.
•

MIEJSCE II – uczniom Gimnazjum nr 1 w Tuszynie za pracę: „Powrót do pamięci
miasta” (opieka merytoryczna: Halina Moskwin, Małgorzata Pietrasik)

Interesujący, pomysłowy happening angażujący społeczność lokalną. Ciekawie i trafnie
dobrane kluczowe elementy inscenizacji. Działanie przy pomocy oszczędnych, ale
wyrazistych środków wyrazu. Interesujące, dobre dramaturgicznie podanie tekstów,
oddające utożsamienie się z byłymi mieszkańcami miasta.

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych Komisja przyznała następujące nagrody:
Miejsce I ex aequo przyznano następującym zespołom:
•

NAGRODA GŁÓWNA, MIEJSCE I – uczniom Zespołu Szkół nr 2 w Mrągowie za
pracę: „Dom Rabina” (opieka merytoryczna: Magdalena Lewkowicz)

Bogata w różnorodne działania, angażująca gra miejska, która pozwoliła odkryć liczne
ślady nieistniejącej dziś społeczności żydowskiej i upamiętnić ich dawną obecność.
Ciekawa sonda uliczna, umiejętne włączenie w projekt społeczności lokalnej i mediów.

•

NAGRODA GŁÓWNA, MIEJSCE I – uczniom Zespołu Szkół Technicznych i
Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Częstochowie za pracę: „Śladami
nieobecnych” (opieka merytoryczna: Joanna Myślikowska-Kaczmarzyk, Liliana
Madejska)

Projekt łączący różnorodne działania, m in. spacer śladami nieistniejących dziś firm i
zakładów rzemieślniczych. Znakomite wejście w przestrzeń miasta i bardzo dobre
przygotowanie dokumentacyjne projektu.

W tej kategorii nie przyznano Nagrody II
•

MIEJSCE III – uczniom Zespołu Szkół Ogrodniczych im. St. Szumca w BielskuBiałej za pracę: „Bielskie i bialskie dzieci wobec grozy Holocaustu. Poszukiwanie i
upamiętnianie śladów ich obecności w mieście” (opieka merytoryczna: Anna
Świstak, Barbara Buczek-Sztefko)

Ujmujący prostotą, piękny pomysł zasadzenia drzewa, odwołujący się do charakteru
szkoły. „Drzewo Pamięci” zasadzone w miejscu dotąd nieoznaczonym, gdzie niegdyś
mieściła się szkoła żydowska.

Gratulujemy laureatom oraz ich opiekunom

Laureatów oraz nauczycieli, którzy sprawowali opiekę merytoryczną nad pracami
konkursowymi (lub opiekunów/rodziców) zapraszamy na uroczysty Finał, który
odbędzie się w Warszawie w Muzeum Historii Żydów Polskich 7 czerwca w godz.
13.30 – 16.00.
Prosimy o pilne potwierdzenie – pocztą internetową - obecności na Finale. Adres:
chsurv@jewish.org.pl, tel: 22 620 82 45.

