
Miejski Konkurs Interdyscyplinarny        
w 80. rocznicę  wybuchu II wojny światowej 
    „BY CZAS TYCH MIEJSC NIE PRZYĆMIŁ  

    I POZOSTAŁA PO NICH PAMIĘĆ” 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 Dnia 3 grudnia 2019r. w siedzibie Dworca Głównego PKP odbyła się  

międzyszkolna biesiada rodzinna Bydgoszcz we wrześniu 1939 roku – 

wizerunek zbrodni  podsumowująca  dwudziesty ósmy interdyscyplinarny 

projekt, który upamiętnia ślady wydarzeń II wojny światowej w bydgoskiej 

przestrzeni miejskiej.  Organizatorami przedsięwzięcia byli nauczyciele: 

A.Gorlewska, A.Galwas, M.Rotmańska i D.Czechowski oraz uczniowie 

Szkolnego Koła TMMB ze Szkoły Podstawowej nr 56.  Uroczystość była 

okazją do ogłoszenia wyników miejskiego konkursu historycznego By czas 

tych miejsc nie przyćmił i pozostała po nich pamięć, którego byliśmy 

gospodarzami. W konkursie wzięli licznie udział uczniowie z wielu bydgoskich 

szkół podstawowych.  Cały projekt trwał od września do grudnia.  Był 

przedsięwzięciem realizowanym w ramach Bydgoskiego Grantu Oświatowego 

i korespondował z  ogłoszonym w Bydgoszczy Rokiem Wolności. Głównymi 

celami konkursu było: kształtowanie świadomości patriotycznej i regionalnej 

uczniów, zdobycie wiadomości dotyczących II wojny światowej w naszym 

mieście, doskonalenie umiejętności prezentacji wiedzy historycznej w 

nowoczesnej i atrakcyjnej formie prezentacji audiowizualnych  i  

umożliwienie uczestnikom rozwijania swoich zdolności i pasji. 

Uczestnicy konkursu podjęli się wieloetapowegoo zadania. Najpierw 

musieli dotrzeć do różnych źródeł historycznych i poznać wydarzenia sprzed 

80 lat, by następnie odwiedzić miejsca i zobaczyć obiekty w Bydgoszczy z 



nimi związane.  Efekty swoich poszukiwań prezentowano  w formie albumu lub 

prezentacji multimedialnej.  Uczniowie do realizacji zadań zaprosili swoich 

rodziców, którzy zorganizowali swoim dzieciom wycieczkę po naszym mieście.  

Finał projektu odbył się w sali konferencyjnej Dworca Głównego PKP, 

ponieważ  2 września 1939 roku, około południa, niemieckie bomby spadły na 

bydgoski dworzec kolejowy, który stał się świadkiem początku tragicznych, 

trwających sześć lat wydarzeń. Nasza obecność w tym miejscu stanowiła hołd 

oddany ludziom, którzy tu zginęli 80 lat temu.   

Na uroczystości było nam miło gościć pana dyrektora szkoły – Dariusza 

Sitkowskiego,  nauczycieli, uczniów ze szkół biorących udział w projekcie oraz 

ich rodziców. W czasie spotkania nagrodzono laureatów oraz uczniów 

wyróżnionych biorących udział w przedsięwzięciu. Ponadto wręczone zostały 

listy gratulacyjne rodzicom uczestników konkursu oraz podziękowania dla 

nauczycieli. Goście mieli okazję obejrzeć  fragmenty prezentacji laureatów 

oraz ich albumy. Uczniowie z rodzicami brali udział w konkursach dla 

publiczności, które uczyły i bawiły; nie zabrakło i dla nich  atrakcyjnych 

nagród. Podczas spotkania odbyła się projekcja filmu „Ona pamięta”, który był 

zrealizowany we współpracy nauczycieli i uczniów naszej szkoły.  Na koniec 

uroczystości wykonano pamiątkowe zdjęcie wszystkich laureatów.  

Poniżej przedstawiamy listę nagrodzonych i wyróżnionych uczniów, 

którym serdecznie gratulujemy odniesionego sukcesu!  

 

I miejsce 

    Martyna Felczak 

    Bartosz Służewski 

    Jan Malinowski  

        

          II miejsce 

     Zuzanna Poreda 

    Maria Zofia Kowalczyk 

    Paulina Bolińska 

    Krzysztof Zieliński 

 



III miejsce 

    Jakub Witoński 

  Viktoria Tokarska  

  Julia Rogowska 

 

      Wyróżnienia 

Mateusz Jaworski  

Piotr Draheim 

Filip Łasy 

Roksana Żuchelkowska 

 

  Nagrody specjalne 

Oskar Okoń 

Andrzej Baranowski 

Jakub Deleżuch 

Zuzanna Zaborowska 

Zuzanna Piasecka 
 


