
„Odeszłaś od nas - wierna swej Ojczyźnie…” 

 

 

Takie epitafium widnieje na tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci Grażynki 

Kierszniewskiej – 16 – letniej uczennicy, harcerki, bitej, głodzonej, torturowanej, a następnie 

zastrzelonej na zamojskiej Rotundzie 8 lipca 1940 r. przez hitlerowskich oprawców.  

 Sylwetka tej młodej patriotki stała się motywem przewodnim tegorocznej edycji 

projektu edukacyjnego Dzieci Zamojszczyzny widziane oczyma współczesnej młodzieży,  

realizowanego już po raz IV przez Zespół Szkół Nr 2, Szkołę Podstawową Nr 7 z Oddziałami 

Integracyjnymi w Zamościu pod honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty.  

Osobami odpowiedzialnymi za organizację, przebieg i logistykę były pani 

Małgorzata Drozd oraz pani Marta Słomianowska. 

W ramach projektu przeprowadzony został interdyscyplinarny Konkurs Dzieci 

Zamojszczyzny zorganizowany we współpracy z Muzeum Zamojskim w Zamościu. Konkurs 

skierowany był do uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu zamojskiego, do którego 

uczniowie klas IV- VI przystąpili w trzech kategoriach: praca literacka – list do Grażynki 

Kierszniewskiej, praca plastyczna  - projekt Orderu Młodego Patrioty oraz test wiedzy 

historycznej.  

7 maja 2013 r. w siedzibie Muzeum Zamojskiego nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu, 

do którego przystąpiły szkoły: SP 4 w Zamościu, SP w Skierbieszowie, SP w Złojcu,  

SP 6 w Zamościu, SP w Kaczórkach, SP w Majdanie Wielkim, SP w Krasnobrodzie,  

SP w Grabowcu, SP w Sitańcu, SP w Jarosławcu, SP 7 w Zamościu.  

Komisja z  Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu w składzie: pani Monika Bździuch 

oraz pani Anna Kita, przyznała punkty i wyłoniła zwycięzcę w kategorii praca literacka – 

autorem najlepszego listu ogłoszono Natalię Zosiuk ze SP w Skierbieszowie. Z wszystkich 

nadesłanych prac konkursowych została przygotowana publikacja - wyjątkowa pamiątka, 

którą otrzymały szkoły biorące udział oraz zaproszeni goście.  

Pan Henryk Szkutnik, kustosz Muzeum Zamojskiego spośród prac plastycznych 

wyłonił zwycięzcę, którym została Milena Rak ze SP w Złojcu. Pozostałym autorom 

przyznał regulaminowe punkty. Prace konkursowe, które zostały zaprezentowane w formie 

wystawy stanowiły oprawę plastyczną konkursu. 

Nad prawidłowością przebiegu testu wiedzy czuwała pani Maria Rzeźniak, starszy 

kustosz Muzeum Zamojskiego, która była autorką pytań i przewodniczącym Jury. Test wiedzy 

wygrała uczennica ciesząca się nienaganną wiedza historyczną – Julia Dubel ze SP 6  

w Zamościu.  

Po podsumowaniu punktów we wszystkich trzech kategoriach I miejsce w klasyfikacji 

drużynowej zajęła Szkoła Podstawowa Nr 7 w Zamościu: Weronika Baranowska,  

Kacper Nowak i Karol Stepanienko. II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa Nr 4  

w Zamościu: Aleksandra Mazurek, Agnieszka Mazurek oraz Michalina Puławska.  

III miejsce - Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Skierbieszowie:  

Maria Krasnopolska, Magda Kusa i Natalia Zosiuk. 
Wszyscy zwycięzcy zostali nagrodzeni dzięki wsparciu Księgarni Antykwariat  

z Zamościa , „PALECIE” Sklepowi Zaopatrzenia Artystów Plastyków, P.W. BUDMAT  

oraz indywidualnym sponsorom. 

W czasie, gdy obradowało Jury uczniowie i ich opiekunowie zostali zaproszeni na 

poczęstunek do restauracji PAUZA, która była fundatorem pizzy. 

 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w następnej edycji. 
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