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Jubileuszowo o Jagiellonach 

Od unii lubelskiej 
do Unii Europejskiej 

Maciej Leśniewski z Gimna
zjum im. Biskupa Leona Wetmań-
skiego w Sierpcu, Seweryn Koko
ciński z Gimnazjum nr 13 w Płoc
ku oraz Anna Szmol z Gimnazjum 
nr 8 w Płocku zostali laureatami 
tegorocznej edycji Regionalnego 
Konkursu Historycznego „Polska 
Jagiellonów". Uczniowie szkół 
gimnazjalnychjuz po raz dziesiąty 
zdawali historyczny test dotyczący 
polityki, gospodarki, sztuki dyplo
macji i konfliktów zbrojnych dy
nastii. 

Pomysł historycznych spotkań, 
które zawsze uroczystą galę mają 
w siedzibie LO im. Władysława Ja
giełły w Płocku, poddał przed dzie
sięciu laty Marek Mroczkowski, 
prezes Międzyszkolnego Klubu Eu-
ro-Atlantyckiego LO Jagiełły, 
I Prywatnego LO im. Marceliny 
Ros'ciszewskiej i I Prywatnego Li
ceum Ogólnokształcącego, nauczy
ciel historii w LO im. Władysława 
Jagiełły. Spotkania odbywają się 

pod patronatem naukowym prze
wodniczącego Rady Naukowej In
stytutu Historii im. Tadeusza Man-
teuffla Polskiej Akademii Nauk 
prof. dr. hab. Andrzeja Rachuby, 
który w tym roku wygłosił wykład 
„Litwini wobec integracji we 
wspólnej Rzeczypospolitej w latach 
1569-1795". Od początku histo
ryczne testy dla młodzieży przygo
towywała Zofia Sarnecka, nauczy
ciel historii w LO im. Wł. Jagiełły. 

W jubileuszowej edycji tytuł finali
sty uzyskali: Dariusz Żółtowski (Pu
bliczne Gimnazjum im. Marszałka Jó
zefa Piłsudskiego w Drobinie), Karoli
na Zaleska (Gimnazjum nr 13 w Płoc
ku), Michał Śmigrodzki (Gimnazjum 
nr 13 w Płocku), Dominika Mała
chowska (Gimnazjum nr 8 im. Alek
sandra Macieszy w Płocku), Małgo
rzata Panek (Publiczne Gimnazjum 
im. Polskiej Organizacji Zbrojnej 
w Bodzanowie), Mateusz Krajewski 
(Gimnazjum Publiczne im. Władysła
wa Stanisława Reymonta w Zawidzu 

Kościelnym), Adrianna Witkowska (I 
Niepubliczne Gimnazjum w Sierpcu). 
Nagrodę prezesa Międzyszkolnego 
Klubu Euro-Atlantyckiego Marka 
Mroczkowskiego otrzymał Seweryn 
Kokociński z Gimnazjum nr 13 
w Płocku. - Dziękuję pomysłodaw
com, organizatorom i uczniom za ten 
konkurs, który w tak piękny sposób 
promuje wiedzę o naszym patronie, 
pozwala młodzieży zgłębiać ważną dła 
naszej narodowej tożsamości wiedzę, 
a zarazem pokazuje, jak duże znacze
nie dla polityki, gospodarki, kultury 
mają dobre relacje między sąsiedzkie -
mówił Mirosław Piątek, dyrektor LO 
im. Wł. Jagiełły w Płocku. 

Ambasador Republiki Litewskiej 
Loreta Zakarevićiene gratulowała 
uczestnikom, laureatom i finalistom 
konkursu i mówiła, że to oni są tym 
pokoleniem, które będzie kultywo
wało dobre wzorce, bez używania 
nikomu niepotrzebnych stereoty
pów. - Pamiętajcie, że byliśmy ra
zem od unii lubelskiej do Unii Euro
pejskiej. Jesteśmy na tej samej dro
dze i celem naszym jest wspólna, 
kwitnąca, bezpieczna Europa - mó
wiła Loreta Zakarevićiene. 

Dziesiąty finał uświetnił udział 
Andrzeja Heidricha, światowej sła
wy grafika, malarza polskich bank
notów, który przybył na otwarcie 
wystawy przygotowanej w I Prywat
nym Liceum Plastycznym. rad 


