
kl. IV-VIII, uczniowie szkół ponad-
podstawowych oraz osadzeni w Aresz-
tach Śledczych i Zakładach Karnych. 
(W sumie 9 kategorii tematycznych).
Pomimo trudności organizacyjnych 
do szóstej edycji konkursu zgłoszono 
łącznie ponad 2000 prac z całego kraju 
i szkół polonijnych z 25 krajów świa-
ta. Wszystkie prace przyjmowane były 
przez współorganizatora konkursu – 
Szkołę Podstawową nr 1 im. ppłka pil. 

M. Pisarka w Radzyminie, gdzie odby-
ło się także posiedzenie Komisji Kon-
kursowej, podczas którego wyłoniono 
laureatów.
Jak poinformował Bogdan Grzenko-
wicz, była to ostatnia edycja Między-
narodowego Konkursu Historycznego 
„Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 
w obronie granic i niepodległości”, w 
miejsce którego planowane jest nowe 
przedsięwzięcie edukacyjne, obejmu-
jące szeroko pojęte dzieje Polski na 
przestrzeni ostatniego tysiąclecia.
Uroczystą galę uświetnił występ 
uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 
im. ppłka pil. M. Pisarka. Przed pu-
blicznością wystąpiły solistki: Zuzanna 
Jabłecka (kl. VIII c), Lena Wardakow-
ska (kl. VIII g), Wiktoria Czajkow-
ska (kl. VI c) oraz chórek uczennic z 
kl. V e: Urszula Dziewulska, Kinga 
Gajewczyk, Zuzanna Jasińska, Edyta 
Mikołajewska, Maja Pieńczuk, Joan-
na Romaszko i Maria Staszak. V e. 
Dziewczęta pod kierunkiem p. Iwony 
Kalickiej perfekcyjnie wykonały mini 
koncert, składający się z pieśni patrio-
tycznych (tj. „Biały Krzyż”, „Śpiewka 
1920”, „Orzeł biały”, „Dla Niepodległej 
szli”), który został nagrodzony burzli-
wymi oklaskami.
Warto w tym miejscu nadmienić, że 
uczniowie radzymińskiej „Stalowej 
Jedynki” znaleźli się także wśród lau-
reatów konkursu. (W kat. klas  0 – III, 
praca plastyczna  Liwia Kryszkiewicz 
zajęła III miejsce, a Daria Woźniak 
zdobyła wyróżnienie. W kat. Klas 0-III 
laurka, wyróżnienie zdobyła Emilia 
Federczyk). W gronie laureatów repre-
zentujących Miasto Cudu nad Wisłą 
znalazł się również Maciej Kacprzak z 
LO im. C.K. Norwida, który zdobył II 
miejsce w kat. Szkoła ponadpodstawo-
wa, film.
W imieniu organizatorów dziękujemy 
za tak liczny udział w konkursie! Ser-
decznie gratulujemy wszystkim wy-
różnionym i nagrodzonym!

/opr. R.L.; foto: Grzegorz Jeleń/
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„Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”

Uroczysta Gala Konkursowa w Instytucie 
Dziedzictwa Myśli Narodowej z udziałem 
uczniów z Radzymina
We wtorek, 28 września w Instytucie Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana 
Dmowskiego i Ignacego J. Paderewskiego w Warszawie, odbyła się uroczysta Gala, 
podsumowująca wyniki VI Międzynarodowego Konkursu Historycznego „Wojna polsko-
bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”.

Organizatorem konkursu był Komitet 
Pamięci Rotmistrza Witolda Pilec-
kiego. Wydarzenie uzyskało Patronat 
Narodowy Prezydenta RP Andrzeja 
Dudy w Stulecie Odzyskania Niepod-
ległości.
Uroczystą Galę poprowadził znany 
dziennikarz sportowy p. Rafał Patyra. 
W wydarzeniu, które zainaugurowa-
no wspólnym odśpiewaniem Hymnu 
Państwowego, obok laureatów i ich 
opiekunów wzięło udział wielu zna-
mienitych gości, a wśród nich m.in.: 
Dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli 
Narodowej im. R. Dmowskiego i I.J. 
Paderewskiego prof. Jan Żaryn, Szef 
Gabinetu Politycznego MON Łukasz 
Kudlicki, II Mazowiecki Wicekurator 
Oświaty Krzysztof Wiśniewski, Kon-
sultantka KEP ds. zabytków sakralnych 
s. dr Natanaela Wiesława Błażejczyk 
ze Zgromadzenia Sióstr św. Feliksa 
z Kantalicjo CSSF, Sekretarz Okręgu 
Warszawa-Wschód ŚZŻAK Wiesław 
Studziński, Dyrektor Ośrodka Roz-
woju Polskiej Edukacji za Granicą 
Agnieszka Koterla, Dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. ppłka pil. M. 
Pisarka w Radzyminie Elżbieta Jeleń, 
a także licznie przybyli przedstawicie-
le instytucji wspierających organizację 
konkursu oraz przedstawiciele ZK i 
CSW, a wśród nich m.in.: mjr Aneta 
Łupińska - Biuro Dyrektora Gene-
ralnego Centralnego Zarządu Służby 

Więziennej, ppłk Adam Wasielewski 
oraz por. Michał Smaroń - Biuro Peni-
tencjarne Centralnego Zarządu Służby 
Więziennej.
– Polacy, którzy brali udział w Bitwie 
Warszawskiej, nie tylko uratowali na-
szą niepodległość, ale także przyczy-
nili się do tego, że wolne narody eu-
ropejskie nadal mogły funkcjonować 
na terenie Starego Kontynentu. Było 
to niezwykłe wydarzenie, które warto 
przypominać w licznych konkursach, 
takich jak ten – podkreślił w krótkim 
wystąpieniu okolicznościowym prof. 
Jan Żaryn, Dyrektor IDMN, a zarazem 
członek Komitetu Honorowego Kon-
kursu.
Następnie głos zabrał organizator kon-
kursu, Bogdan Grzenkowicz – Prze-
wodniczący Komitetu Pamięci Rotmi-
strza W. Pileckiego w Kobyłce, który 
dokonał podsumowania tegorocznej i 
ubiegłorocznej edycji konkursu, odby-
wających się w trudnym okresie walki 
z pandemią koronawirusa.
Jednym z głównych celów konkursu 
było kształtowanie postaw patrio-
tycznych młodzieży poprzez propa-
gowanie i pogłębianie wiedzy o woj-
nie polsko-bolszewickiej 1919-1921. 
Przedsięwzięcie ma za zadanie również 
doskonalenie wśród dzieci i młodzieży 
umiejętności samodzielnego poszuki-
wania, gromadzenia i selekcjonowania 
informacji z różnych źródeł.

W skład Komitetu Honorowego Kon-
kursu weszli: Mariusz Błaszczak - Mi-
nister Obrony Narodowej jako Prze-
wodniczący, Przemysław Czarnek 
- Minister Edukacji i Nauki, Jarosław 
Szarek - Prezes Instytutu Pamięci Na-
rodowej, Marcin Chludziński - Prezes 
KGHM Polska Miedź S. A., Jacek Paw-
łowicz - Dyrektor Muzeum Żołnierzy 
Wyklętych i Więźniów Politycznych 
PRL, Jan Żaryn - Dyrektor IDMN im. 
R. Dmowskiego i I.J. Paderewskiego 
oraz Anna Radecka - Dyrektor Ośrod-
ka Rozwoju Polskiej Edukacji za Gra-
nicą. (Konkurs wsparły organizacyjnie 
m.in.: MON, IPN,  MEiN, Fundacja 
KGHM Polska Miedź, Poczta Polska, 
NBP, Dowództwo Garnizonu Warsza-
wa).
Przedmiotem konkursu było przygo-
towanie pracy artystycznej na temat 
wojny polsko-bolszewickiej. Forma 
pracy dostosowana była do kategorii 
wiekowej i mogła być to: poezja, laur-
ka, plakat, projekt banknotu, komiks, 
znaczek oraz film. (Tematem pracy 
mogła być postać wybranego żołnie-
rza, wydarzenie lub inne zagadnienia 
historyczne  dotyczące wydarzenia lub 
innych zagadnień historycznych doty-
czących wojny polsko-bolszewickiej).
Prace konkursowe można było nadsy-
łać w czterech kategoriach wiekowych: 
uczniowie szkół podstawowych kl. 
0-III, uczniowie szkół podstawowych 
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