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18 listopada 2018 r. w Zespole Szkół w Ludwinie rozstrzygnięty został  Powiatowy Konkurs
Fotograficzny „ Niepodległa 2018”. Celem konkursu było przede wszystkim kształtowanie
poczucia tożsamości narodowej oraz postawy patriotycznej, wzbudzenie zainteresowania
historią  powiatu łęczyńskiego oraz przywracanie pamięci o ludziach, miejscach i
zdarzeniach związanych z odzyskaniem niepodległości. Honorowy patronat nad konkursem
objął m. in. lubelski oddział IPN, który ufundował cenne nagrody książkowe. Poniżej
prezentujemy zwycięskie prace w poszczególnych kategoriach:

 

 

Na konkurs wpłynęły 53 prace od 24 autorów. Jury nagrodziło 17 fotografii, które
wyeksponowane zostały na wystawie pokonkursowej. Poziom prac był bardzo
zróżnicowany, ponieważ uczestnicy reprezentowali różne grupy wiekowe, od szkoły
podstawowej po osoby dorosłe.

Autorzy utrwalili na swoich zdjęciach miejsca znane lokalnym społecznościom, ale i miejsca
zapomniane, od lat przez nikogo nieodwiedzane. Mogliśmy zobaczyć krzyż powieszony na
drzewie, który według ustnego przekazu wykopany został na polu tuż po zakończeniu I
wojny światowej, czy krzyż i tablicę upamiętniające miejsce zamordowania przez Niemców
ks. Feliksa Kasprowicza.

Szukając miejsc pamięci, jeden z uczestników odnalazł pod grubą warstwą jesiennych liści
zaniedbaną mogiłę, na której leżał niewielki złamany krzyż. Mogiłę opieką otoczyli
uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Zawieprzycach – zgrabili liście i zapalili świece oraz
postanowili, że będą o tym miejscu pamiętać. 

Konkurs zatem nie tylko spowodował utrwalenie na fotografii miejsc związanych z
odzyskaniem niepodległości, ale również sprawił, że niektórym z tych miejsc przywrócono
pamięć.

Ogłoszenie wyników konkursu wpisane było w obchody setnej rocznicy odzyskania
niepodległości przez Polskę. Zaproponowaliśmy więc naszym gościom wspólne śpiewanie
pieśni patriotycznych w oparciu o specjalnie przygotowany śpiewnik.
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W naszym wielopokoleniowym chórze były kilkuletnie dzieci, całe rodziny, nauczyciele
słuchacze szkoły oraz mieszkańcy Ludwina.

Podczas uroczystości przybliżyliśmy również historię fasolki niepodległości,  a więc
odmiany białej, karłowej fasoli, ozdobionej niezwykłym rysunkiem przypominającym polskie
godło, której uprawa w okresie zaborów traktowana była jako manifestowanie patriotyzmu.
W zaborze rosyjskim uznawana była ona za symbol walki o narodową tożsamość, a za jej
uprawę groziły represje. Z tego powodu nasiona fasolki przekazywano sobie w tajemnicy i
sadzono w ukryciu pośród ziemniaków. Na zakończenie świętowania każdy obdarowany
został nasionami tej niezwykłej fasoli, po czym  zaprosiliśmy wszystkich na degustację
grochówki prawie wojskowej.

Mamy nadzieję, że nasza uroczystość godnie wpisała się w ogólnonarodowe obchody
odzyskania niepodległości.

A oto pełna lista nagrodzonych osób:

Zwycięzcy konkursu w kategorii uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum

I miejsce

Michał Rak – Szkoła Podstawowa im. Marii Curie – Skłodowskiej w Zawieprzycach

Weronika Sawicka – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Piasecznie

II miejsce

Gabriela Romańczuk – Szkoła Podstawowa w  Podgłębokiem

III miejsce

Katarzyna Martyn – Gimnazjum w Podgłębokiem

Wyróżnienie

Patrycja Domin – Szkoła Podstawowa w  Podgłębokiem 

Natalia Fichna – Gimnazjum w Podgłębokiem

Laura Kniazew – Gimnazjum  w Podgłębokiem 

Julia Łuczyńska – Szkoła Podstawowa im. Marii Curie – Skłodowskiej w Zawieprzycach

Cmentarz wojenny w Cycowie

Zwycięzcy konkursu w kategorii uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

I miejsce



Łukasz Siegieda – ZSR w Kijanach

II miejsce

Patrycja Bromirska – ZS im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej

Amelia Surma – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem

Zwycięzcy w kategorii dorośli

I miejsce

Radosław Śladowski – Łęczna

II miejsce

Mariusz Zakostowicz – Kaniwola

III miejsce

Marcin Kawalec – Ludwin – Kolonia

Leszek Pobereżko – Ludwin – Kolonia

Anna Sagan – Łęczna

Informacja nadesłana przez organizatora konkursu

 


