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W ubiegłym roku przypadła wyjątkowa rocznica patriotyczno-historyczna: 250-lecia
urodzin jednego z bohaterskich inicjatorów, obok Tadeusza Kościuszki, nieustępliwej
walki z zaborcami - gen. Jana Henryka Dąbrowskiego. Fortunny wódz na polach bi
tewnych Insurekcji Kościuszkowskiej, twórca u boku Napoleona, Legionów Polskich
na ziemi włoskiej, upam iętniony w naszym hymnie narodowym, przyszedł na świat
w rodowym gnieździe Dąbrowskich herbu „Panna” - w Pierzchowie, leżącym na tere
nie gminy Gdów. Z tego też powodu p. Izabela Auner-Kargół, prezes dworu BELLA
VITA - CENTRUM KULTURALNO-REKREACYJNE, wystąpiła na forum Zarządu
STOW ARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZIEMI GDOWSKIEJ z inicjatywą przeprowadze
nia konkursu szkolnego dla uczniów starszych klas szkół podstawowych oraz uczniów
szkół ponadpodstawowych na terenie gminy Gdów, tematycznie związanego bezpośred
nio z tą, jakże ważną dla nas rocznicą.
Inicjatywa ta spotkała się ze zrozumiałą aprobatą, tym bardziej, iż projekt zakładał
partnerskie współdziałanie Stowarzyszenia z MUZEM NIEPODLEGŁOŚCI i FUNDACJĄ
POLONIA RESTITUTA w Warszawie. Po uzyskaniu akceptacji projektu w styczniu
ubiegłego roku w MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI - został on przedstawiony przez
prezesa Stowarzyszenia p. Tadeusza Feliksa i niżej podpisanego w Gdowie. Po uzy
skaniu akceptacji wójta p. Zbigniewa W ojasa - od pierwszych dni lutego ubiegłego
roku zaczął się czas wytężonej pracy organizacyjno-merytorycznej w szkołach. (Regu
lamin konkursu JESZCZE POLSKA NIE UMARŁA na końcu tejże relacji jest przy
toczony in extenso).
Mimo nieco spóźnionego ogłoszenia konkursu i napiętych terminów poszczegól
nych jego etapów, jak podkreślił p. Tadeusz Feliks, odzew szkół był imponujący: Sa
mych prac plastycznych wpłynęło 65, w turnieju recytatorskim wzięło udział blisko 40
uczestników. Powołaliśmy kilka komisji konkursowych, kompetentnych do właściwej
oceny poszczególnych kategorii tematycznych. Sekretarzem ju ry i zarazem koordynato
rem prac jego poszczególnych komisji został p. Seweryn A. Wisłocki, kurator Galerii
Sztuki DWOR BELLA VITA. Jak zgodnie zaznaczyli w protokołach wszyscy członkowie
jury, poziom nadesłanych prac był wysoki, tak więc tym większe brawa należą się
tym, którzy zostali nagrodzeni.
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W dniu 25 maja 2005 roku miało miejsce uroczyste zakończenie konkursu szkol
nego w Dworze BELLA VITA. Tłumnie przybyłą młodzież, pedagogów i władze gm i
ny Gdów serdecznie przywitała w dworskich progach p. Izabela Auner-Kargól. Nastę
pnie w imieniu dr. Andrzeja Stawarza, który nie mógł przybyć na tę uroczystość, Se
weryn A. Wisłocki odczytał zebranym przysłane wcześniej, stosowne pismo. Oto istot
ny fragment: Odnośnie ufundowania nagród dla laureatów konkursu szkolnego pt.
„Jeszcze Polska nie um arła”, który organizuje gmina Gdów dla uczczenia 250 roczni
cy urodzin Generała Jana Henryka Dąbrowskiego, w imieniu Muzeum Niepodłegłości
w Warszawie przekazuję zestaw naszych najciekawszych wydawnictw na w.w. nagrody.
Serdecznie dziękuję za zaproszenie na podsumowanie konkursu i wręczenie nagród,
jednak z przykrością muszę poinformować, że w tym czasie przebywał będę na urlopie
w innej części Polski.
Jeszcze raz gratuluję inicjatywy i przekazuję gratulacje i pozdrowienia dla wszy
stkich organizatorów i uczestników tego ważnego, uczącego historii i patriotyzmu kon
kursu.
Z wyrazami szacunku
dr Andrzej Stawarz
Dyrektor Muzeum Niepodległości
Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gdowskiej p. Tadeusz Feliks wyrażając za
dowolenie z tak aktywnego, wręcz spontanicznego uczestnictwa szkół w konkursie,
podziękowania skierował pod adresem Gminnego Ośrodka Kultury w Gdowie, a szcze
gólnie p. Edyty Trojariskiej-Urbanik i dyrektora Józefa Pluskoty za stworzenie znako
mitych warunków pracy poszczególnym komisjom jury, za osobiste poświęcenie i wkład
pracy w przygotowanie i przeprowadzenie finału konkursu w jego sześciu merytorycz
nych kategoriach. Tak harmonijna współpraca zachęca Stowarzyszenie do kontynuacji
idei, jaką w tym przypadku powinny być coroczne konkursy o treści historyczno-patriotycznej.
Szczególne podziękowanie p. Feliks złożył także na ręce p. Izabeli Auner-Kargól
za inspirację oraz za udostępnienie dworu, jako godnej oprawy finału tego konkursu.
Przed wręczeniem nagród, jakim i były efektowne edytorsko i znakomite merytory
cznie wydawnictwa M UZEUM NIEPODLEGŁOŚCI, wice wójt Mirosław Mrozowski
dziękował organizacjom, laureatom, oraz wszystkim uczestnikom i pedagogom za pra
cę włożoną w przygotowanie konkursu i jego tak udaną realizację.
Ogromne zaangażowanie nauczycieli i uczniów - powiedział - cieszy nas tym bar
dziej, że dotyczy to roku wyjątkowego, wyjątkowej rocznicy 250-lecia urodzin Gen. Ja
na Henryka Dąbrowskiego. Znajomość historii i tradycji związanej ze sławnym Synem
Ziemi Gdowskiej, jaką wykazali się uczniowie naszych szkół może być wzorem dla in
nych. Już dziś mogę zapewnić, że będziemy się starali odpowiednio wykorzystać na
grodzone prace. Uważam, że warte są tego, aby zapoznali się z nimi wszyscy m iesz
kańcy gminy, gdyż są one żywym przykładem tego, że nasza młodzież potrafi wypowie
dzieć się o historii, tradycji i patriotyzmie w różnorakich formach. Jako pierwsze zo
staną zaprezentowane na stronie internetowej gminy Gdów prace multimedialne.
Na zakończenie uroczystości, która przebiegła w nader ciepłej i sympatycznej at
mosferze zaprezentowali się najlepsi recytatorzy: Krzysztof Enz ze Szkoły Podstawo
wej w Pierzchowie oraz Magdalena M ardosz i Anna Bartosi - reprezentujące Gimna
zjum im. Ks. Karola W ojtyły w Niegowici. Młodzież szkolna i pedagodzy byli nagro
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dami wręcz olśnieni. W szystkie zostały ufundowane wyłącznie przez MUZEUM NIE
PODLEGŁOŚCI w Warszawie. Łączna wartość nagród przekroczyła kwotę 4,000 zł.
*

*

*

A) W kategorii - form a plastyczna: plakat sym bolizujący tradycję polskich
w alk o wolność, ze szczególnym uwzględnieniem postaci gen. Jana Henryka Dąbro
wskiego (format 50x70cm lub 70x100 cm) - jury w składzie Lucyna Sławińska-Tagrosz, Anna Suchoń, Seweryn A. Wisłocki oceniło 65 prac, w tym 31 ze szkół pod
stawowych i 34 z gimnazjów i wydało następujący werdykt:
1. uczniowie szkół podstawowych
I miejsce - Łukasz Czyrmek kl. VI Sz. P. w Gdowie
II miejsce - Dominika Ruśkowska kl VI Sz. P. w Gdowie
III miejsce - Łukasz Figiel kl. V Sz. P. w Jaroszówce
ex aequo - Grzegorz Figiel kl. VI Sz. P. w Jaroszówce
wyróżnienia:
- Katarzyna Lutyńska kl. VI Sz. P. w Pierzchowie
- Patrycja Skowronek kl. V Sz. P.w Pierzchowie
- Paweł Dec kl. VI Sz. P. w Niegowici
2. uczniowie szkół ponadpodstawowych
I miejsce - Agnieszka Kasprzyk kl. II Gimnazjum w Niegowici
II miejsce - Piotr Kominiak kl. III Gimnazjum w Gdowie, oddz. w Zagórzanach
III miejsce - Anna Rudzka kl. III Gimnazjum w Niegowici
ex aequo - Piotr Dec kl. II w Niegowici
wyróżnienia:
- Małgorzata Piech
- Agnieszka Piech
- Anna Strojna kl. II Gimnazjum w Niegowici
Jury wzięło pod uwagę: wymowę ekspresyjną prac, symbolikę oraz zgodność histo
ryczną i tematyczną
B) w kategorii - forma dokumentalna - album zawierający fotografie, rysunki, opi
sy, kopie dokumentów itp. na temat: „Tradycje niepodległościowe w mojej rodzinie”
jury w składzie: Tadeusz Feliks, Grzegorz Dziedzic, Mirosław Mrozowski wydało na
stępujący werdykt:
1. uczniowie szkół podstawowych - nagród nie przyznano
2. uczniowie szkół ponadpodstawowych
I miejsce - Kamil Bułat kl. II Gimnazjum w Gdowie, oddz. Zagórzany
II miejsce - Joanna Cichońska kl. II, Gimnazjum w Gdowie, oddz. Zagórzany
III miejsca nie przyznano
C) w kategorii - forma multimedialna-program pt. „Pomniki i miejsca upamiętnio
ne w mojej miejscowości i okolicy, związane z walkami o odzyskanie niepodległości
w okresie rozbiorów Polski” (nośnik - dyskietka lub CD) jury, w tym samym co
poprzednio składzie, wydało następujący werdykt:
1. uczniowie szkół podstawowych
I miejsce - Tadeusz Szostak kl. VI Sz. P. w Pierzchowie
II i III miejsca nie przyznano
wyróżnienie dla Aleksandra Dadeja i Kamila Zięby kl. VI SZ. P. w Marszowicach
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2. uczniowie szkół ponadpodstawowych
I miejsce - Ronald Perek kl. II Gimnazjum w Gdowie
II miejsce - zespołowi autorskiemu: Paweł Rybak, Tomasz Wojas, Marcin
Klejdysz, kl. II Gimnazjum w Gdowie
III miejsce - Piotr Dec kl. III Gimnazjum w Niegowici.
Jury szczególnie doceniło wkład pracy własnej autorów prezentacji. Chociaż zawie
rają one drobne błędy, pomyłki literowe i stylistyczne, to poziom ich oceniono wyso
ko biorąc pod uwagę wiek autorów.
D) w kategorii - form a literacka - esej o w spółczesnym patriotyzm ie - ju ry
w składzie: Ewa Nadolska-Mętel, Edyta Trojańska-Urbanik, Seweryn A. Wisłocki wy
dało następujący werdykt:
1. uczniowie szkół podstawowych - nie przyznano nagród I, II i III stopnia
wyróżnienie otrzymała Sylwia Kasprzyk kl. VI. Sz. P. w Gdowie
2. uczniowie szkół ponadpodstawowych
I miejsce - Magdalena Zawadzka kl. III Gimnazjum w Niegowici
ex aeąuo - Joanna Karwecka kl. II Gimnazjum w Niegowici
II miejsce Agnieszka Kasprzyk kl. II Gimnazjum w Niegowici
III miejsca nie przyznano
wyróżnienie: Sylwia Kozak kl. II Gimnazjum w Gdowie, oddz. Zagórzany
E) w kategorii - scenariusz święta narodowego (3 Maja lub 11 Listopada) - jury,
w tym samym co wyżej składzie, wydało następujący werdykt:
1. uczniowie szkół podstawowych - nie przyznano nagród I, II, i III stopnia
wyróżnienie - Magdalena M ałek kl. VI Sz.P. w Gdowie
2. uczniowie szkół ponadpodstawowych
I miejsce - Karolina Ból kl. III Gimnazjum w Niegowici za scenariusz pt. „3 Maj”
II miejsce - Joanna Obruśnik kl. III Gimnazjum w Gdowie za „Scenariusz wido
wiska artystycznego 11 Listopada”
III miejsce - zespołowi autorskiemu: Iwona Skimina, Kinga Lech, Aleksandra
Swiętek kl. III Gimnazjum w Niegowici za „Scenariusz uroczystości 3 M aja”.
Jury oceniając nadesłane prace zw róciło uwagę na niesam odzielność niektórych
z nich, szczególnie w kategorii „esej o patriotyzmie”, dostrzegając liczne zwroty i frag
menty wskazujące na korzystanie z pomocy osób dorosłych, bądź publicystyki o podo
bnej tematyce. W kategorii „Scenariusz” uwagę jury zwrócił fakt, iż część prac była
kompilacją tekstów poetyckich i prozatorskich (historycznych) wykazującą zbyt mało
cech samodzielnej pracy uczniów. Pomimo tych uwag, jury doceniło pracę i zaanga
żowanie uczniów w przygotowanie do konkursu, mając na względzie niełatwe formy
literackie, z jakim i przyszło się im zmierzyć.
F) w kategorii - turniej recytatorski (poezja patriotyczna) - jury w składzie: Beata
Rybak, Edyta Trojańska-Urbanik, Seweryn A. Wisłocki wydało następujący werdykt:
1. uczniowie szkół podstawowych:
I miejsce - Krzysztof Enz kl. VI Sz.P. w Pierzchowie
II miejsce - Daria Kasprzyk kl. VI Sz.P. w Gdowie
III miejsce - M aria Kowalska kl. VI Sz.P. w Pierzchowie
2. uczniowie szkół ponadpodstawowych
I miejsce - M agdalena Mardosz kl. II Gimnazjum w Niegowici
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ex aequo - Anna Bartosi kl. III Gimnazjum w Niegowici
II miejsce - Karolina Skimina kl. II Gimnazjun w Niegowici
III miejsce - Maciej Gibała kl. III Gimnazjum w Gdowie
wyróżnienie - Natalia Kutaj kl. I Gimnazjum w Niegowici
Jury zwróciło uwagę na wysoki poziom prezentowany przez recytatorów, zwłaszcza
uczniów gimnazjum, odpowiedni dobór repertuaru, zaangażowanie w przygotowanie
konkursu.
Organizatorzy konkursu uhonorowali dyplomami i nagrodami rzeczowymi (wydaw
nictwa M UZEUM NIEPODLEGŁOŚCI) następujących nauczycieli, którzy wnieśli zna
czący wkład osobisty w przygotowanie uczniów do tegoż konkursu: Grażynę Kowal
ską, Elżbietę Strojną, Renatę Bukowiec, M arię Musiał - wszystkie Panie z Gimnazjum
im. Ks. K arola W ojtyły w N iegow ici, p. L ucynę Sam ek ze Szkoły Podstaw ow ej
w Pierzchowie. Ich zasługą jest przygotowanie znaczącej liczby laureatów konkursu
szkolnego JESZCZE POLSKA NIE UMARŁA.
W
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

konkursie wzięły udział następujące szkoły z terenu gminy Gdów:
Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Gdowie
Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niegowici
Szkoła Podstawowa im. Gen Jana Henryka Dąbrowskiego w Pierzchowie
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Jaroszówce
Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Bilczycach
Szkoła Podstawowa w Marszowicach
Gimnazjum w Gdowie
Gimnazjum w Gdowie oddz. w Zagórzanach
Gimnazjum im. Ks. Karola Wojtyły w Niegowici

Biorąc pod uwagę godne uznania, osobiste zaangażowanie się pracowników Gmin
nego Ośrodka Kultury w Gdowie, a także potrzebę wzbogacenia gminnego księgozbio
ru o znaczące pozycje z zakresu literatury i dokumentu historyczno-patriotycznego Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gdowskiej pozwoliło sobie przekazać do Biblioteki
GOK następujące pozycje:
1. Bohdan Urbankowski, GŁOSY, Warszawa, 2005 r. - 1 egz.
2. „Niepodległość i Pamięć”, „W okół tradycji Konstytucji 3 M aja”, Rocznik VII,
Nr 1(16), Warszawa, 2000 r. - 1 egz.
3. „Niepodległość i Pamięć”, „Ojczyzna wzywa W as”, Rocznik VIII, Nr 1(17),
W arszawa, 2001 r. - 1 egz.
4. „Niepodległość i Pamięć”,
Rocznik IX,
Nr 1(18),Warszawa,2002 r.- 1egz.
5. „Niepodległość i Pamięć”,
„85 rocznica
odzyskania niepodległości”,Rocznik X,
Nr. 1(19), W arszawa, 2003 r. - 1 egz.
Również do bibliotek szkół biorących udział w konkursie przekazane zostały wy
dawnictwa Muzeum Niepodległości, jako pomoce źródłowe do nauczania historii Polski.
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MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI
FUNDACJA „POLONIA RESTITUTA”
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZIEMI GDOWSKIEJ
I WÓJT GDOWA
ogłaszają konkurs

„Jeszcze Polska nie umarła”
Dla uczczenia 250 rocznicy urodzin Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
Konkurs jest adresowany do uczniów ostatnich klas szkół podstawowych oraz gi
mnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Gminy Gdów.
CELE KONKURSU
Konkurs realizowany jest w sześciu kategoriach:
a) forma plastyczna - plakat symbolizujący tradycje polskich walk o wolność ze
szczególnym uwzględnieniem postaci gen. Jana Henryka Dąbrowskiego (format 50x70
lub 70x100 cm)
b) forma dokumentalna - album zawierający fotografie, rysunki, opisy, kopie doku
mentów itp. na temat: „Tradycje niepodległościowe w mojej rodzinie”
c) forma multimedialna - program pt. „Pomniki i miejsca upamiętnione w mojej
miejscowości i okolicy, związane z walkami o odzyskanie niepodległości w okresie
rozbiorów Polski (nośnik - dyskietka lub CD);
d) forma literacka - esej o współczesnym patriotyzmie;
e) scenariusz Święta Narodowego (3 Maja lub 11 Listopada)
f) turniej recytatorski (poezja patriotyczna)
ETAPY KONKURSU
Etap I: do 15 kwietnia 2005 r. - eliminacje szkolne, wyłonienie najlepszych prac
do zgłoszenia na konkurs (dokonują nauczyciele-opiekunowie uczniów wspólnie z dy
rekcją szkoły)
Etap II: do 25 kwietnia 2005 r. - nadsyłanie najlepszych prac na konkurs oraz
ogłoszenie pisemne zwycięzców eliminacji szkolnych w kategorii „turniej recytatorski”
do GOK w Gdowie.
Etap III: 18 maja 2005 r. - kwalifikacje do finału w GOK w Gdowie „turnieju
recytatorskiego” oraz posiedzenie jury wyłaniające laureatów pozostałych kategorii.
Uroczyste zakończenie: 25 maja 2005 r. (finał turnieju recytatorskiego, odczytanie
nagrodzonego eseju, wystawa prac, wręczenie nagród i dyplomów) w DW ORZE BEL
LA VITA.
Szczególną formą nagrody dla finalistów będzie prezentacja prac i występ recytato
rów w Muzeum Niepodległości w Warszawie. Będzie to jednocześnie promocja szkół
gdowskich na arenie ogólnopolskiej w związku z 250 rocznicą urodzin gen. Jana Hen
ryka Dąbrowskiego oraz 40 rocznicą śmierci Tadeusza Michała Grażyńskiego.
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Nagrody:
-

Organizatorzy przewidują następujące nagrody:
w każdej z form dla każdej grupy wiekowej
I stopnia
II stopnia
III stopnia
oraz wyróżnienia
ponadto dyplomy i upominki otrzymują nauczyciele - opiekunowie laureatów kon
kursu

Laureaci konkursu otrzymują nagrody rzeczowe.
Dodatkowym wyróżnieniem dla laureatów konkursu będzie umieszczenie ich prac
na specjalnie przygotowanej wystawie w Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Jury
Jury pracuje w 4 komisjach tematycznie kompetentnych. Prace Komisji koordynuje
sekretarz jury. Prace przyjmuje i rejestruje GOK w Gdowie we współdziałaniu z se
kretarzem jury

Opracował z upoważnienia Zarządu STOW ARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZIEMI
GDOW SKIEJ - Seweryn A. Wisłocki

Uroczystość zakończenia Konkursu szkolnego „Jeszcze Polska nie um arła” w gminie
Gdów, w Dworze Bella V ita w oprawie ekspozycji konkursowych prac plastycznych
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W ręczenie nagród laureatom. Od lewej Seweryn A. W isłocki sekretarz jury konkursu, Iza
bela Auner-Kargól prezes Dworu Bella Vita, Tadeusz Feliks prezes Stowarzyszenia Przyja
ciół Ziemi Gdowskiej

Recytuje Krzysztof Enz laureat I nagrody, uczeń kl. VI Szkoły Podstawowej w Pierzchowie.
Pierwsza z lewej Izabela Auner-Kargól

