Rozstrzygnięcie konkursu
„Żołnierze Wyklęci na terenie województwa łódzkiego”
Jury Konkursu „Żołnierze Wyklęci na ternie województwa łódzkiego” wybrało prace,
których opis, narracja lub obraz były nienaganne merytorycznie i zgodne z prawdą
historyczną. Szczególnie wyróżniane zostały prace, których autorzy starali się przedstawić
historię Żołnierzy Wyklętych lub epizodu z tej historii w sposób nieszablonowy, ciekawy i
niepowtarzalny.
Komisja postanowiła nagrodzić w KATEGORII I KOMIKS:
I nagroda- Milena Popławska, uczennica klasy VIII w Szkole Podstawowej w Jeruzalu;
II nagroda- Brygida Darnowska, uczennica klasy VII w Szkole Podstawowej
w Sadkowicach;
Julia Jagiełło, uczennica klasy VIII w Szkole Podstawowej w Głuchowie
Komisja przyznała wyróżnienie, które otrzymał
Jacek Bors, uczeń klasy VI w Szkole Podstawowej nr 4 w Skierniewicach.
KATEGORIA II FILM
(SZKOŁY PONADPODSTAWOWE):
I miejsce – Mateusz Cieślak, uczeń klasy I w Zespole Szkół Zawodowych nr 2
w Skierniewicach
Komisja nie przyznała nagród za II i III miejsce.
KATEGORIA III PREZENTACJA MULTIMEDIALNA
(SZKOŁY PONADPODSTAWOWE):
I miejsce – Julia Kucharska, uczennica klasy II w Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa
w Skierniewicach, prezentacja przygotowana w formacie MP 4;
II miejsce – Anna Studzińska, uczennica klasy I w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im.
Wł. St. Reymonta w Rawie Mazowieckiej;
III miejsce – Dawid Brzózka, uczeń klasy II w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im.
Władysława Grabskiego w Łowiczu i Eliza Panek, uczennica klasy II w Zespole Szkół
Ponadpodstawowych im. Władysława Grabskiego w Łowiczu.
Podsumowanie
Komisja podkreśla znaczne walory historyczne i estetyczne przedstawionych prac.
Uczniowie wykazali się ogromną wiedzą i powagą w realizacji tematu. Nagrodzone prace
wyróżniają się starannością i dbałością o prawdę historyczną oraz merytoryczny przekaz.
Wszyscy uczestnicy przybliżyli bohaterów lokalnych, przywracając pamięć o Żołnierzach
Wyklętych. Dwie prace, spośród nagrodzonych, Komisja postanowiła szczególnie wyróżnić.

Na szczególną uwagę, zdaniem jury, zasługuje film nakręcony przez Mateusza Cieślaka,
ucznia ZSZ nr 2 w Skierniewicach. W swoim filmie autor wprowadza widzów w zupełnie
inny wymiar, eschatologiczny i symboliczny. Unika zarazem sztampowych emocji, czarno –
biały obraz świadomie pozostaje w półcieniach. W filmie nie pada żadna historyczna
identyfikacja związana z antykomunistyczną partyzantką, to przede wszystkim dojrzały,
przejmujący obraz, w którym autor opowiada losy swojego bohatera jego własnym językiem,
zdejmującym z tematu Żołnierzy Wyklętych odium polityki. Przez tę autentyczność film
wzrusza i trafia do serca.
W kategorii Prezentacja multimedialna jednogłośnie na szczególne wyróżnienie zasługuje
praca Julii Kucharskiej przygotowana w formacie MP 4. Praca poprzez ogromny ładunek
emocjonalny, ilustrowana muzycznie słowami wiersza Czesława Miłosza „Wilki” wzrusza
i skłania do refleksji.
Nagrody, ufundowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, dla
laureatów etapu regionalnego do odbioru w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach, ul. Batorego 64 D
Termin odbioru nagród: od 02.06. 2021 r. – do końca czerwca 2021 r. w godz. 8.00 –
15.00
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