Gimnazjaliści z „13"

Najlepiej znają Jagiellonów
Uczniowie z płockiego Gimna
zjum nr 13 triumfowali w tegorocz
nej edycji konkursu historycznego
„Polska Jagiellonów". Podopieczni
Stanisława Krakowskiego, notabe
ne absolwenta Jagiellonki, w kon
kursie wywalczyli pierwsze i drugie
miejsce oraz wyróżnienie.
Historyczne spotkania w Liceum
im. Jagiełły mają już dziewięcioletnią
tradycję. Pomysłodawcą i inicjatorem
spotkań gimnazjalistów z Płocka,
Sierpca i Gostynina jest prezes Mię
dzyszkolnego Klubu Euroatlantyckiego LO Jagiełły, I Prywatnego LO im.
Marceliny Ros'ciszewskiej i I Prywat
nego Liceum Ogólnokształcącego
Marek Mroczkowski. Od początku
spotkania odbywają się pod patrona
tem naukowym przewodniczącego
Rady Naukowej Instytutu Historii im.
Tadeusza Manteuffla Polskiej Akade
mii Nauk prof. dr. hab. Andrzeja Ra
chuby. Gościem honorowym był Jurgis Giedrys, attache ds. kultury Amba
sady Republiki Litewskiej w Rzeczy
pospolitej Polskiej. To z jego rąk lau
reaci konkursu odbierali nagrody.
W tegorocznej edycji najlepiej po
radzili sobie uczniowie Gimnazjum nr
13 w Płocku. Pierwsze miejsce zajął
Seweryn Kokociński, drugie Michał
Żmigrodzki. Uczennica tej szkoły, Ka
rolina Zaleska, otrzymała wyróżnie
nie. Trzecie miejsce zajął reprezentant
Gimnazjum Miejskiego im. Mikołaja
Kopernika w Sierpcu Jakub Waśkiewicz (opiekun Anna Makowska).
Pozostałe miejsca w finale zajęli:
Maciej Leśniewski - Gimnazjum
Miejskie im. Mikołaja Kopernika
w Sierpcu (Anna Kuncewicz), Pa
weł Pazdra - Gimnazjum nr 8 im.
Aleksandra Macieszy w Płocku
(Magdalena Lewandowska), Marta
Tumkielska - Gimnazjum nr 8 im.
Aleksandra Macieszy w Płocku (El
żbieta Charzyńska), Aleksandra Zie
lińska - Gimnazjum Miejskie im.
Mikołaja Kopernika w Sierpcu (An

na Makowska), Dawid Woźnicki Gimnazjum Miejskie im. Mikołaja
Kopernika w Sierpcu (Anna M a 
kowska) i Natalia Brzuziek - G i m 
nazjum Publiczne im. Władysława
Reymonta w Zawidzu Kościelnym
(Edyta Makowska). - Na słowa uz
nania zasługuje wyrównana rywali
zacja uczniów, którzy wykazali się
bardzo dobrą znajomością przemian
ustrojowych za panowania Jagiello
nów, stosunków dyplomatycznych
i konfliktów zbrojnych z sąsiadami,
a także wiedzą z zakresu kultury
i sztuki późnego gotyku i renesansu
oraz ikonografii, kartografii, heral
dyki i genealogii epoki jagiellońskiej
- podsumowywała wyniki uczestni
ków tegorocznej edycji konkursu
kierująca zespołem egzaminatorów
Zofia Sarnecka.
Uczniowie goszczący w auli Ja
giellonki mieli jak zawsze okazję do
zadania pytań litewskiemu gościowi.
Młodzież była zainteresowana prob
lematyką pisowni polskich nazwisk,
zwrotu ziemi zagarniętej przez ko
munistów w czasach Związku So
wieckiego. Pomysłodawcę historycz
nych spotkań Marka Mroczkowskie

go interesowało, czy na Litwie staną
pomniki Piłsudskiego. Jurgis Giedrys
odpowiedział twierdząco. Wręczając
na zakończenie dyskusji Markowi
Mroczkowskiemu nagrodę specjalną
w dowód uznania dotychczasowych
zasług w dziedzinie rozwijania do
brosąsiedzkich stosunków polsko-li
tewskich, angażowania środowisk
naukowych, oświatowych, samorzą
dowych, kulturalnych, a przede
wszystkim zachęcania młodzieży do
poznawania dobrych stosunków bila
teralnych.
Kiedy opadły konkursowe emocje,
uczestnicy i goście mogli obejrzeć
wystawy filatelistyczne: poczet Jana
Matejki na kopertach F D C , znaczkach
i datownikach" oraz „Datowniki oko
licznościowe Poczty Płockiej stoso
wane w latach 1995-2010", których
wzory wraz z kartami pocztowymi
otwierały towarzyszące poprzednim
edycjom konkursu datowniki i karty
pocztowe Jagiellonki z 2007 i 2009
roku. A podczas wizyty w Liceum
Plastycznym można było podziwiać
wystawę prac dyplomowych tego
rocznych absolwentów ,J?lastyka".
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