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Komunikat Jury konkursu „Rodzina w wirach historii”  

Czwarty konkurs w programie „Historia Bliska”, kierowany do młodzieŜy szkół średnich, którego temat brzmiał „Rodzina w wirach 
historii”, został ogłoszony przez Fundację im. Stefana Batorego i Ośrodek KARTA w czerwcu i wrześniu 1999. 

Ten konkurs cieszył się wyjątkowym zainteresowaniem. Napłynęła rekordowa liczba prac: 1027 — z 458 szkół 274 miast całej Polski oraz 
kilka prac spoza granic kraju. W konkursie wzięło udział 1447 uczniów, którym udało się namówić do współpracy wiele tysięcy osób ze starszych 
pokoleń, wyraźnie więcej niŜ w latach ubiegłych. PrzewaŜająca część uczestników próbowała swych sił po raz pierwszy, chociaŜ są szkoły, 
których uczniowie startują po raz czwarty, zazwyczaj z coraz lepszym skutkiem. 

Poziom obecnego finału był bardzo wyrównany, szczególnie wśród prac indywidualnych (takŜe nagrodzonych), które w tym roku 
wyraźnie przewaŜają ilościowo. 

Dla większości autorów temat konkursu stał się inspiracją do wnikliwego opisu historii własnej rodziny. Pojawiły się dokonania 
zdumiewające swą dociekliwością, dające świadectwo wielkiej oddanej im energii. Jest to nierzadko plon pracy z kilkudziesięcioma 
osobami, czasem rozproszonymi po świecie, a takŜe poszukiwań w róŜnych, nie tylko domowych, archiwach. Warto zaznaczyć, iŜ 
szczególnie przy tym temacie praca uczniów wyzwoliła ogromny ruch społeczny, towarzyszący ich poczynaniom.  

W pracach pokazano szeroką panorama losów — głównie od początku XX wieku po lata osiemdziesiąte. Przedstawiono nie tylko 
historię związanych z Polską rodzin polskich, niemieckich, Ŝydowskich czy ukraińskich, ale teŜ skomplikowane losy rodzin mieszanych, 
często rodzin pogranicza. 

Zbiór „Historii Bliskiej” w Ośrodku KARTA powiększył się w czwartej edycji konkursu o dziesiątki tysięcy stron tekstów, tysiące zdjęć 
(piękne kolekcje z albumów rodzinnych) i dokumentów, setki relacji świadków nagranych na kasetach audio i wideo oraz liczne prezentacje 
multimedialne. 

Dwuetapowe Jury nominowało prace do nagród i wyróŜnień. 
Jury Nominujące stanowili: Agnieszka Gleb (Ośrodek KARTA), Zofia Kozłowska (Polskie Towarzystwo Historyczne), Hanna Palska 

(Instytut Filozofii i Socjologii PAN), Dariusz Jarosz (Instytut Historii PAN), Włodzimierz Mędrzecki (Instytut Historii PAN), Tadeusz 
Wolsza (Instytut Historii PAN).  

O ostatecznej nominacji 89 prac i podziale nagród zadecydowało Jury Finałowe, w składzie: Anna Radziwiłł, Włodzimierz Borodziej, 
Zbigniew Gluza, Andrzej Paczkowski i Wojciech Roszkowski. Przyznano 8 nagród zespołowych i 26 indywidualnych trzech stopni, 20 
wyróŜnień zespołowych i 35 indywidualne dwóch stopni oraz 19 wyróŜnień ksiąŜkowych. W sumie nagrodzono 156 uczniów (29 — 
ksiąŜkami, wysyłanymi pocztą). Przyznano równieŜ 10 nagród dla opiekunów-nauczycieli prac, a takŜe wyróŜnienia dla pozostałych 
opiekunów prac nominowanych — wyróŜnionych i nagrodzonych. 

 
Jury przyznało następujące nagrody i wyróŜnienia: 

Nagrody I 
zespołowa (2500 zł) 

Małgorzata Mróz, Edyta Mohyła, Tomasz Studencki z ZS Rolniczych w Oleszycach za odtworzenie losów rodziny Studenckich na 
podstawie wnikliwego i wielostronnego opracowania dwóch pamiętników obejmujących okres 1892–1946 oraz wielu zgromadzonych relacji 
i dokumentów (Helena Bartkowiak — opiekun) 

indywidualna (2000 zł) 
Agnieszka Kubal z Liceum Ogólnokształcącego (LO) im. Mieszka I w Zawadzkiem za pracę Pierworodni, pokazującą panoramę losów 
śląskiej rodziny przez cztery niezwykłe biografie — ludzi aktywnie tworzących historię (Arkadiusz Baron) 

 

Nagrody II 

zespołowa (1800 zł) 

Barbara Sołowiej, Kinga Makarczuk-Jackowska z VIII LO im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku za pracę pokazującą starania 
rodzin zmierzające do wyjaśnienia prawdy o wydarzeniach oraz upamiętnienia śmierci chłopów-Białorusinów, którzy zginęli z rąk Ŝołnierzy 
zbrojnego podziemia  (Piotr Liedke, Wiesław ChoruŜy) 

Karolina Berendt, Joanna Szram z II LO im. Sobieskiego w Grudziądzu za pracę Między polskością a niemieckością —  historię dwóch 
rodzin, które pozostając stale w swojej małej ojczyźnie — na Pomorzu — kilkakrotnie zmuszone były do zmiany obywatelstwa (Irena 
Anuszek, Aleksandra śyczyńska) 
 

indywidualna (1200 zł) 

Agnieszka Poznańska z ZS Zawodowych im. Kwiatkowskiego w Dębicy za pracę pokazującą losy chłopskiej rodziny z Galicji 
zaangaŜowanej w działalność ruchu ludowego od połowy XIX, po czasy współczesne (Joanna Dymitrowska) 

Anna Grendus z LO im.Kopernika w Jarosławiu za pracę Między Sanem a Bugiem — panoramę losów rodziny polskiej i ukraińskiej w 
trudnej historii Polski południowo-wschodniej (Magdalena Sało) 
Dagmara Nowak-Adamczyk z XXI LO im. Witkacego w Krakowie za literacki opis losów Ŝydowsko-polskiej rodziny w Małopolsce od lat 
20. do 80. (ElŜbieta Nowak-Adamczyk — matka, Adam Cyra — kustosz muzeum w Oświęcimiu) 
Joanna Niedziałkowska z VIII LO im. Mickiewicza w Poznaniu za pokazanie przez losy wybranych członków rodziny najwaŜniejszych dla 
Polski zdarzeń szczególnie lat 40. i 50. (Maria Magdziarek) 
Michał Moch z VI LO im. Śniadeckich w Bydgoszczy za pracę Rodzina kresowa w wirach historii — pokazującą problem zachowania 
polskości w róŜnych okresach historii i trudnych momentach Ŝycia rodziny (Zofia Sawaniewska-Mochowa — matka i Anna Zielińska) 
Monika Wojtaszek z ZS OdzieŜowych w Głogowie za pasję zebrania w relacjach rozproszonej historii rodzinnej i pokazanie przez nie 
obrazu polskiej wsi z początków wieku (Stefan Dudra) 

Nagrody III 
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zespołowe (1100 zł) 

Ireneusz Prucnal, Ryszard Kubicki z ZS Ekonomicznych nr 2 w Szczecinie za pracę Kara jako nagroda za słuŜbę ojczyźnie o losach 
dwóch rodzin w okresie II wojny (Zofia Pióro) 

Anna Nawrocka, Małgorzata Nosal, Barbara Urban z II LO im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie za odtworzenie kilkuwiekowej historii 
rodzinnej braci Magurów , członków AK zamordowanych w czasie wojny — patronów krośnieńskiego harcerstwa (ElŜbieta Longosz) 
Beata Dydyk, Barbara Furgała, Katarzyna Meder, Kinga Nepelska z LO im. Kościuszki w Lubaczowie za nietypowy opis „typowej” 
historii rodziny polskich zesłańców w czasie II wojny (Janusz Grechuta) 
Katarzyna Ryłko, Anna Bębenek, Przemysław Majkut z LO im. Wyspiańskiego w Kętach za bogato ilustrowaną unikatowymi zdjęciami 
z I wojny historię rodziny Bilczewskich — od początku wieku do lat 50. (Bernadetta Wadowska, Tomasz Bąk) 
Katarzyna Kij, Magdalena śbikowska z LO w Dobrym Mieście za pokazanie w opowieściach trzech kobiet, jak II wojna splotła w ich 
mieście odmienne ludzkie losy (Renata Filipkowska) 
Małgorzata Piekarska, Agnieszka Hantys z ZS Ekonomicznych nr 2 w Szczecinie za historię ziemiańskiego rodu Kochanowskich — 
potomków brata Jana z Czarnolasu — w XX wieku (Zofia Pióro) 
 

indywidualne (800 zł) 

Agnieszka Kacprzak z ZS Ponadpodstawowych w Kłodawie za pracę Zadawniona zbrodnia o losach polskiej rodziny z śytomierszczyzny 
prześladowanej w latach 30. (Barbara Gańczyk) 
Anna Łucka z V LO w Grudziądzu za szczególną dociekliwość i zaangaŜowanie w rekonstrukcji XX-wiecznych losów lekarskiej rodziny 
Sujkowskich —  zasłuŜonych mieszkańców rodzinnego miasta (Hanna Januchowska-Dąbrowska) 
Anna Wędrychowicz z LO im. Wyspiańskiego w Bieczu za reportaŜ z rekonstruowania biografii rodzinnego bohatera, walczącego w 
wojsku polskim na Zachodzie (Małgorzata BłaŜewicz, Halina Wędrychowicz — matka) 
Anna Leja z LO im. Kopernika w Jarosławiu za pracę Wokół akcji tarnoszyńskiej — rekonstrukcję kulminacyjnego dla własnej rodziny 
zdarzenia z II wojny — pacyfikacji wsi przez Ukraińców w marcu 1944 (Magdalena Sało) 
Blanka Dymitrowska z LO im. Kwiatkowskiego w Dębicy za pasję badawczą w dokumentowaniu dwóch wieków wielowątkowej historii 
własnej rodziny (Joanna Dymitrowska) 
ElŜbieta Zielonka z I LO im. Mickiewicza w Górze za pracę Zesłanie. Między nadzieją a śmiercią — opis losów rodziny deportowanej w 
czerwcu 1941 w głąb ZSRR (Robert Dembiński) 
Ewelina Cimek z ZS OdzieŜowych w Głogowie za rozmowy o pogmatwanych i pełnych historycznych wydarzeń losach własnej rodziny w 
XX wieku (Stefan Dudra, Michał Cimek — ojciec) 
Katarzyna Dudek z LO im. Kopernika w śywcu za pracę Siostry z zielonego domku, opisującą wspólną pamięć o domu rodzinnym trzech 
kobiet, dającą plastyczny opis śląskiej wsi od lat 30. do 80.  
Katarzyna Susabowska z ZS Ogólnokształcących nr 3 w Gliwicach za ogromną pasję i dociekliwość w odtwarzaniu wojennych losów 
własnej rodziny i poszukiwaniu prawdy o niej (Marek Trojan) 
Katarzyna Utrata  z LXIV LO im. Witkiewicza w Warszawie za opis losów rodziny polsko-ukraińskiej na terenach wschodnich Polski od 
dwudziestolecia międzywojennego do lat 50. (Robert Szuchta) 
Katarzyna Paradysz z ZS Ogólnokształcących nr 1 w Gliwicach za pracę ...a wszystkie drogi prowadziły do Polski...,  pokazującą odmiany 
„polskiego losu” w okresie II wojny (Urszula Korniak) 
Magdalena Jamróz ZS Włókienniczych w Andrychowie za pasję odkrywania własnych korzeni i wciągnięcie wielu członków rodziny w  
dzieło wspólnego rekonstruowania losów rodu, od najstarszych wzmianek aŜ do dzisiaj (Małgorzata Smolec i Zdzisław Rusinek) 
Mateusz Błaszak z VI LO im. Czarneckiego w Szczecinie za zgromadzenie bogatej dokumentacji i podjęcie trudu opracowania losów wielu 
gałęzi własnej rodziny (Dariusz Okoń) 
Michał Sulik  z ZS w Dąbrowie Białostockiej za wielowątkową opowieść o własnej rodzinie — głównie pokazanie postaw i trudnych 
wyborów jej członków, którzy znaleźli się w krytycznych sytuacjach w okresie I i II wojny (Bernard Ostrowski) 
Olga Bardan z LO im. Bytnara w Kolbuszowej za pracę o rodzinie ostatniego śyda w mieście — Jakuba Plawkera (Wanda Jasińska) 
Paweł Czekierda z Technikum Budowlanego w Międzyrzeczu za historię trwających 54 lat poszukiwań matki przez córkę — rozdzielonych 
przez wojnę (Sewer Wawrzyszko) 
Piotr Pluciński z XXV LO im. generałowej Zamoyskiej w Poznaniu za niezwykłą pieczołowitość w odtwarzaniu losów swojej rodziny, od 
pokoleń związanej z Wielkopolską (Jan Pluciński — ojciec) 
Tomasz Borkowski z ZS Zawodowych nr 2 w Łukowie za pracę Odyseusze — dzieje i nadzieje rodziny Zachoszczów (Krzysztof Okliński) 
 

WyróŜnienia I 
zespołowe (700 zł) 

Iwona Pociask, Alicja Filip  z ZS Zawodowych w Dębicy za trud rekonstrukcji Ŝycia „zwyczajnej rodziny”, w której codzienność wkraczała 
„wielka historia” — od 1918 po dzień dzisiejszy (Krystyna Golema) 
Łukasz Burzała z IV LO w Ostrowie Wlkp, Tomasz Gorzelanny z LO w Ostrzeszowie. za wysiłek badawczy w opracowaniu historii 
rodziny oficera rozstrzelanego w Katyniu (Jan Welsandt) 
Anna Drózd, Magdalena Stormowska z ZS Ogólnokształcących nr 3 w Gdańsku za pracę Perły w popiele — pokazującą losy członków 
rodziny w całym XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem II wojny (Andrzej Daszke) 
Emilia Jamrozik , Marika Augustyniak  z ZS Ekonomicznych nr 2 w Szczecinie za historię rodziny Juliana Grunera — lekarza, oficera, 
zamordowanego w Starobielsku (Zofia Pióro) 
Ewa Maciołek, Marta Telechiewicz z II LO im. Morawskiego w Przemyślu za opis dwch wieków historii galicyjskiej rodziny 
Trojanowskich (Janina Nowak-Koman) 
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Karolina Kuriata , Kamila Kromraj , Barbara Rusin z LO w Sobótce za pracę Z ziemi polskiej do indyjskiej — pokazującą losy rodziny 
kresowiaków zesłanych na Sybir (Monika Szima-Efinowicz) 
Katarzyna Krajcarz , Weronika Sroczyńska, Renata Ziołek z LO im. Skargi w Szamotułach za próbę „ponownego przeŜycia historii” — 
literackie przetworzenie wydarzeń II wojny (Wiesława Araszkiewicz) 
Maja Krzyształowska, Piotr Bańdura z ZS Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie za pracę pokazującą Ŝycie Ŝydowskiej rodziny 
mieszkającej w Szczecinie od 1946 roku —  jej stosunku do idei komunistycznych i toŜsamości Ŝydowskiej (Jolanta Konieczna) 
Małgorzata Adamska z LO w Ostrzeszowie, Robert John z I LO w Ostrowie Wlkp. za pokazanie rodzinnych bohaterów z okresu II wojny 
— osób, których historia Ŝyje jako punkt odniesienia dla rodziny (Piotr Grabarz) 
Mariusz Adamczewski, Jacek Budziszewski, Marcin Poliński, Daniel Wiśniewski z ZS Rolniczych w Marysinie za dzieje rodziny 
kresowej w okresie II wojny, zilustrowane ciekawą dokumentacją, w tym listami z zesłania (Ewa Karczewska) 
Anna Nadratowska, Renata Taranek z ZS Ekonomicznych nr 2 w Szczecinie zaopisanie motywów „historycznych czynów” 
przedstawicieli wielu pokoleń rodziny Korwin-Kochanowskich — od Sejmu wielkiego, przez powstania narodowe po II wojnę (Zofia Pióro) 
Paweł Kozyra, Maria Kozyra  z III LO w Zamościu za pracę pokazującą losy małŜeństwa nauczycieli z powiatu hrubieszowskiego, w 
okresie II wojny walczących o zachowanie polskości, mimo szykan ze strony ukraińskich sąsiadów i prześladowań władz niemieckich 
(Teresa Szostak, Mirosław Celiński) 
Piotr Kocyk , Karol Warchoł  z VI LO im. Kochanowskiego w Radomiu za wielowątkową opowieść o „zwyczajnej” rodzinie Górskich, w 
której losie odbiła się historia XX wieku (ElŜbieta Orzechowska) 
Sylwia Kargol, Ewelina Kocioł z ZS OdzieŜowych w Głogowie za olbrzymią determinację w gromadzeniu źródeł, w tym nagrywaniu 
relacji członków własnych rodzin — świadków dramatycznych wydarzeń niemal całego wieku (Stefan Dudra) 
 

indywidualne (400 zł) 

Bartłomiej Skrobek z V LO im. Witkowskiego w Krakowie za pracę pokazującą chłopską emigrację „za chlebem” do Argentyny w latach 
20. i  późniejsze losy rodziny po powrocie do kraju (Marek Eminowicz) 

Adam Biliński z Powiatowego ZS nr 1 w KrzyŜowicach za odtworzenie losów własnej rodziny (szlachty galicyjskiej) na przełomie XIX i 
XX wieku (Stefania Wiatroszak) 
Agnieszka Skrętkowicz z XV LO we Wrocławiu za pracę Międzywojenne i okupacyjne epizody z Ŝycia Stefana i Marii Pióro (Sławomir 
Słomski, Lesław Skrętkowicz) 
Agnieszka Trojanowska z I LO im. Staszica w Lublinie za pracę pokazującą walkę rodziny o zachowanie swojej wiary w latach wojny i 
okresie stalinowskim (Zbigniew Smutek) 
Anna Gargaś z ZS Ogólnokształcących im. KEN w Stalowej Woli za pracę przedstawiającą historię poszukiwań zaginionej w czasie wojny 
córki rodziny Ŝydowskiej z Parczewa (Mariusz Potasz) 
Barbara Woroch z I LO im. Kolberga w Kościanie za opowieść o wielu członkach rodziny w przełomowych momentach XX wieku (Irena 
Grześkowiak — z rodziny autorki) 
Dawid Jóźwicki  z I Społecznego LO w Gliwicach za historię wielu pokoleń własnej rodziny od połowy XIX wieku po dzień dzisiejszy 
(Grzegorz Szyndler) 
Edyta Kołakowska z V LO im. Witkowskiego w Krakowie za opis zesłańczego losu rodziny na podstawie pamiętnika babci (Marek 
Eminowicz) 
Jan Zdziechowski z LO im. Gen.  Wybickiego w Śremie za opis losów członków rodziny — więźniów niemieckich obozów 
koncentracyjnych (Katarzyna Sarnowska) 
Jan Komorowski z XII LO im. Skłodowskiej-Curie w Poznaniu za pracę pokazującą dzieje licznej rodziny, którą historia rozrzuciła od 
Rosji, Litwy, Ukrainy, przez Kresy Wschodnie, aŜ po Wielkopolskę (ElŜbieta Chadzinikolau) 
Joanna Grzybowska z ZS OdzieŜowych w Głogowie za zebranie wielu relacji i świadectw dotyczących represji w czasie II wojny wobec 
własnej rodziny ze strony obu okupantów (Stefan Dudra) 
Katarzyna Straszyńska z LO im. Chełmońskiego w Łowiczu za pracę Dziadek urodzony w zaścianku pod Oszmianą — historię rodziny 
kresowej zesłanej do Kazachstanu (Krzysztof Jan Kaliński) 
Katarzyna Krzy Ŝanek z Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania w Czeskim Cieszynie za pracę pokazującą biografie Polaków z Zaolzia 
(Robert Baron) 
Łukasz Kielski z VI LO im. Kochanowskiego w Radomiu za zgromadzenie bogatej dokumentacji pokazującej Ŝycie rodziny przez 
odmienne losy pięciu jej członków — głównie w okresie II wojny (ElŜbieta Orzechowska) 
Magdalena Kochanowska z III LO w Białymstoku za pracę W oczekiwaniu na lepsze czasy — opis „zesłańczego” losu własnej rodziny i 
heroicznego buntu dziadka — ucieczki z zesłania (Piotr Liedke) 
Marta Bondel z XC LO przy ZS im. Batalionu „Zośka” w Warszawie za pracę pokazującą losy rodziny w okresie I wojny i początków II 
Rzeczpospolitej na podstawie wspomnień pradziadka (Tadeusz Sochański) 
Michał Pliszka z LO im. Nowowiejskiego w Braniewie za odtworzenie losów własnej rodziny wysiedlonej z Lubelszczyzny w ramach 
Akcji „Wisła” i jej walki o zachowanie toŜsamości narodowej (Anna Gursztyn) 
Natalia Węsierska z ZS Ogólnokształcących nr 4 w Gdańsku za pracę, która opowiada o jej kaszubskiej rodzinie od „czasów 
najdawniejszych”, przez obie wojny, aŜ po dzień dzisiejszy (Jacek Węsierski — ojciec) 
Paweł Burba z ZS Ogólnokształcących im. KEN w Paczkowie za odtworzenie sybirackich losów rodziny głównie na podstawie pamiętnika 
dziadka (Anna Tychota) 
Tomasz Budka z ZS Ogólnokształcących im. Kopernika w Kołobrzegu za pokazanie związku rodziny z wydarzeniami Sierpnia 80 
(Małgorzata Jasińska) 
Wojciech Szymański z IV LO im. KEN w Bielsku-Białej za pracę pokazującą przeplatanie się losów członków rodziny z pogranicza 
niemiecko-polskiego i rosyjsko-polskiego w latach 1870–1945 (Zbigniew Szymański — ojciec) 
 

WyróŜnienia II 
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zespołowe (aparat fotograficzny dla kaŜdej osoby) 

Dorota Krupi ńska, Marta Gładysław z ZS Zawodowych w Czernicy Wrocławskiej za niezwykłą pieczołowitość w odtwarzaniu 
wojennych losów członków rodziny (ElŜbieta Kopa) 
Ewa Faryna, Agata Paduch z ZS OdzieŜowych w Głogowie za pozyskanie kilkunastu relacji opowiadających o martyrologii rodzin pod 
obiema okupacjami w latach 1939–45 (Stefan Dudra) 
Magdalena Andrynowska, Aleksandra Stańczyk z I LO im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim za panoramę losów 
sybirackich (Piotr Grelowski) 
Magdalena Pryl, Piotr Pryl  z I LO im. Kościuszki we Włodawie za wysiłek i rzetelność dokumentowania  losów własnej rodziny w czasie 
II wojny (Joanna Uryniuk) 
Marta Chomicz, Natalia Nowacka z I LO im. Mickiewicza w Górze Śląskiej za pokazanie róŜnorodności losów wojennego pokolenia 
rodziny z Kresów Wschodnich (Robert Dembiński) 
Marta Palewicz, Sylwester Jasiński z LO im. Konarskiego w Sejnach za pracę Uczyli, walczyli... —  opowieść o przodkach Ireny i 
Mieczysława Staniewicza — w okresie I i II wojny  
 

indywidualne (aparat fotograficzny) 

Agata Gawron z II LO im. Ziemi Olkuskiej w Olkuszu za wytrwałość w odtwarzaniu losów własnej rodziny i zapis tych poszukiwań 
(Dorota Stopa — opiekun) 
Andrzej Chołko z ZS Technicznych w Suwałkach za historię rodziny Jarmakowiczów — zasłuŜonych dla miasta Lipska, na podstawie 
pamiętników ojca i syna — świadków dwóch wojen światowych (Maria Czygier) 
Anna Nowak z II LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie za pracę pokazującą skomplikowane losy rodziny z polsko-niemieckiego 
pogranicza w pierwszej połowie XX wieku (Barbara Kaczkowska) 
Blanka Bojarska z LO im. Mieszka I w Zawadzkiem za umiejętność potraktowania relacji bliskiej osoby z rodziny jako źródła przekazu 
wiedzy historycznej o II wojnie (Arkadiusz Baron) 
Dariusz Gurtowski z ZS w Choszcznie za opowieść, jak w losie jego rodziny — wywodzącej się z powiatu kutnowskiego — odbiły się 
dramatyczne wydarzenia II wojny (Grzegorz Brzustowicz) 
Joanna Krzewska z ZS Ekonomicznych nr 2 w Szczecinie za pracę monograficzną rodu Niegolewskich od XVIII do XX wieku (Zofia 
Pióro) 
Joanna Kozłowska z VII LO im. Słowackiego w Warszawie za szeroką panoramę losów własnej rodziny w latach 1863–1963 (ElŜbieta 
Kozłowska — matka) 
Karolina Antoniewicz z VII LO im. Baczyńskiego w Szczecinie za pokazanie w pracy Dwa pokolenia, dwie wojny równoległości losów 
wielu członków rodziny (Monika Włodarska) 
Katarzyna Myszakowska z III LO im.Kopernika w Kaliszu za pracę pokazującą Ŝycie polskiej rodziny na Wołyniu i jej dalsze losy na 
Ziemiach Zachodnich w nowej rzeczywistości (Sławomir Przygodzki) 
Łukasz Moroz ze LO Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku za pokazanie losów rodziny Świadków Jehowy od lat 20. po 
koniec 80., ze szczególnym uwzględnieniem okresu II wojny i stalinizmu (Wojciech Śleszyński) 
Natalia Konieczka z ZS Budowlano-Drzewnych w Poznaniu za pracę Z Polski do Francji — wyjazdy i powroty — opisującą emigracyjne 
dzieje górniczej rodziny w okresie II wojny (Hanna Czarnolewska-Łankiewicz) 
Maria Niedźwiecka z I LO im. Piramowicza w Augustowie za pracę pokazującą wpływ na Ŝycie rodziny Milewskich wizyty w jej domu 
Jana Pawła II w roku 1999 (Maria Zawistowska) 

Sebastian Luber z I LO im. Kasprowicza w Inowrocławiu za szczególne zaangaŜowanie w dokumentowanie wojennych 
losów swoich dziadków z kujawskiej wsi (Edmund Mikołajczak) 
Michał Gomoła z LO im. Mieszka I w Zawadzkiem za historię własnej rodziny — walczącej o polskość Śląska Opolskiego w 
pierwszej połowie XX wieku. 
 

WyróŜnienia specjalne (ksiąŜki) 
zespołowe 

Maciej Kozłowski, Ilona Drobner, Anna Lenart z I LO im. śeromskiego w Zawierciu (GraŜyna Zawała) 
Katarzyna Masłowiecka, Anna Łuszyńska z ZS Handlowo-Ekonomicznych im. Kopernika w Białymstoku (Andrzej 
Smolarczyk) 
Monika Matlak, Szymon Martyniak  z LO im. Wyspiańskiego w Kętach (Anna Zielonka)  
Ewa Sitarz, Edyta Zdunek z ZS Ekonomicznych w Bielsku-Białej (Maria Jędryka) 
Katarzyna Zaremba, Karolina Bartelak  z ZS Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie (Maciej Kopeć) 
Agnieszka Płonka, Tomasz Płonka z LO im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie (ElŜbieta Longosz) 
 

indywidualne 
Justyna Proszkiewicz z X LO w Toruniu (Teresa Maresz) 
Anna Witaszek z XV LO im. Degi w Poznaniu (Jacek Witaszek - ojciec) 
Katarzyna Łopatto  z ZS w Choszcznie (Grzegorz Brzustowicz) 
Joanna Szczęśniak z ZS Zawodowych im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie (Stefan Baran) 
Edyta Kacała z II LO im. Baczyńskiego w Chrzanowie (Renata Jochymek) 
Anna Pawlak z Technikum OdzieŜowego w Radomiu (Iwona Nabzdyk) 
Joanna Czubińska z I LO im. Mickiewicza w Górze (Robert Dembiński) 
Martyna Antczak  z I LO im. Marcinkowskiego w Poznaniu (Maria Maczkowska) 
Anna Duch z XXI LO im. Witkacego w Krakowie (Grzegorz Szymanowski) 
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Jolanta Kluba z ZS Zawodowych w Zawadzkiem (Arkadiusz Baron) 
Anna Pietrasik z I LO im. Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej (Dobrosława Mazur, Małgorzata Mikulska) 
Justyna DŜbik  z I LO im. Krasińskiego w Ciechanowie (Zbigniew Majewski) 
  

 

WyróŜnienia dla nauczycieli 

I  1000 zł Zofia Pióro z ZS Ekonomicznych nr 2 w Szczecinie za opiekę nad pięcioma pracami dziewięciu laureatów konkursu 
II  800 zł Stefan Dudra z ZS OdzieŜowych w Głogowie za opiekę nad pięcioma pracami siedmiu laureatów 
III  600 zł Helena Bartkowiak z ZS Rolniczych w Oleszycach za opiekę nad zespołem — laureatem I nagrody 
III  600 zł Arkadiusz Baron z I LO im. Mieszka I w Zawadzkiem za opiekę nad dwiema pracami laureatów konkursu 
III  600 zł Magdalena Sało z LO im. Kopernika w Jarosławiu za opiekę nad dwiema pracami laureatów konkursu 
III  600 zł ElŜbieta Orzechowska z VI LO im. Kochanowskiego w Radomiu za opiekę nad dwiema pracami laureatów konkursu 
III  600 zł Marek Eminowicz z V LO im. Witkowskiego w Krakowie za opiekę nad dwiema pracami laureatów konkursu 
III  600 zł Piotr Liedke z VIII LO im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku za opiekę nad dwiema pracami laureatów konkursu 
III  600 zł Robert Dembiński  z I LO im. Mickiewicza w Górze za opiekę nad dwiema pracami laureatów konkursu 
III  600 zł Joanna Dymitrowska z ZS Zawodowych im Kwiatkowskiego w Dębicy za opiekę nad dwiema pracami laureatów konkursu 

Warszawa, 5 czerwca 2000 

Komunikat podpisało Jury Finałowe: 

(–) Anna Radziwiłł (–) Włodzimierz Borodziej 
(–) Zbigniew Gluza (–) Andrzej Paczkowski  

(–) Wojciech Roszkowski 


