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Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Kołodziejewie zdobyli
miejsca na podium w dwóch kategoriach Wojewódzkiego Konkursu Historycznego
„Przystanek Niepodległa”
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Sukces uczniów Szkoły Podstawowej w Kołodziejewie, który odnieśli w Wojewódzkim
Konkursie Historycznym „Przystanek Niepodległa” był świadectwem ich wiedzy
historycznej
z regionu, doskonałych pomysłów i zapłatą za trud włożony w realizację obu filmów.
W wojewódzkim konkursie historycznym, „Przystanek Niepodległa”,
zorganizowanym  przez Instytut Pamięci Narodowej, Kuratorium Oświaty w
Bydgoszczy i Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy w 100-lecie
odzyskania przez Polskę Niepodległości, wzięło udział wiele szkół. Warunkiem
wzięcia udziału było przygotowanie krótkiego utworu multimedialnego o tematyce
historycznej, opisującego i charakteryzującego miejsce szczególne dla regionu
kujawsko – pomorskiego, wydarzenie lub postać historyczną, lokalnego bohatera lub
miejsce pamięci.
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kołodziejewie wystartowali w dwóch kategoriach
konkursu. W kategorii „Klasa VII szkoły podstawowej” uczniowie w składzie:
Weronika Szcześniak, Sandra Kupś, Julia Pachała, Hubert Lange oraz Patryk Lesiak
(opiekunem była Pani Emilia Jackowska), przygotowali film pt. „Pamiętamy… -
heroiczne czyny mieszkańców Gminy Janikowo”. W kategorii „VIII klasa szkoły
podstawowej oraz gimnazja” uczniowie klasy VIII w składzie: Hanna Konieczka,
Marcel Szuflada, Katarzyna Olejniczak, Jakub Morawski, Kornelia Kuzera i Adrian Nitz
(opiekunami byli: Pani Renata Konieczka oraz Pani Teresa Wieczorek) przygotowali
film „<> - przedstawienie starć pomiędzy oddziałami powstańczymi, a Niemcami w
latach 1918 – 1920”.
Dnia 16 października 2018 roku Komisja Konkursowa Wojewódzkiego Konkursu
Historycznego „Przystanek Niepodległa” wyłoniła laureatów w trzech kategoriach. W
kategorii „Klasa VII szkoły podstawowej” film pt. „Pamiętamy… - heroiczne czyny
mieszkańców Gminy Janikowo” zyskał II miejsce, natomiast w kategorii „VIII klasa
szkoły podstawowej oraz gimnazja” film pt. „<> - przedstawienie starć pomiędzy
oddziałami powstańczymi, a Niemcami w latach 1918 – 1920” zyskał I miejsce!
Serdecznie gratulujemy sukcesu klasom VII i VIII Szkoły Podstawowej w
Kołodziejewie i życzymy dalszych sukcesów!
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