Natalia ponownie najlepsza … tym razem w Polsce!
Początek nowego roku przyniósł uczniom Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku kolejny
sukces. Do długiej już listy wyróżnień i nagród, uczennica klasy trzeciej Technikum Architektury
Krajobrazu Natalia Gwiżdż dołączyła kolejną pozycję. Została laureatką III Konkursu Historycznego
„Wojna polsko – bolszewicka 1919 – 1920 w obronie granic i niepodległości” zdobywając I miejsce
w kategorii projekt serii znaczków pocztowych.
Tegoroczna, trzecia już edycja konkursu zorganizowana przez Komitet Pamięci Rotmistrza
Witolda Pileckiego, odbyła się pod patronatem Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy. W skład Komitetu
Honorowego weszli m. in. Ministrowie: Spraw Zagranicznych, Spraw Wewnętrznych i Administracji,
Edukacji Narodowej oraz Prezes NBP, a patronat medialny nad konkursem objęły TVP POLONIA i TVP
INFO. Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem nie tylko w Polsce, ale także za granicą.
Zgłoszenia napłynęły z Wielkiej Brytanii, Austrii, Białorusi, Bułgarii, Egiptu, Francji, Grecji, Irlandii,
Kanady, Litwy, Szkocji, Szwajcarii, Ukrainy i USA. Uczniowie wykonywali swoje prace w kilku
kategoriach: film, komiks, praca plastyczna, poezja plakat i projekt serii znaczków pocztowych, a ich
tematyka dotyczyła wydarzeń wojny z bolszewikami w latach 1919 – 1921.
Wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych znalazły się prace dwóch naszych uczennic:
Agnieszki Szydłowskiej w kategorii plakat oraz Natalii Gwiżdż. I właśnie trzy czarno – białe znaczki
zaprojektowane przez Natalię wzbudziły zainteresowanie wśród członków jury, które uznało je za
najlepsze spośród nadesłanych z całego kraju prac. Fakt ten cieszy tym bardziej, że w skład komisji
konkursowej wchodzili znawcy sztuk plastycznych: dr hab. Maciej Aleksandrowicz i dr hab. Zdzisława
Ludwiniak z warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, Wojciech Boberski z Instytutu Sztuki Polskiej
Akademii Nauk oraz dr Natanaela Wiesława Błażejczyk - Konsultant Konferencji Episkopatu Polski ds.
ochrony zabytków sakralnych.
Laureatów konkursu nagrodzono 12 stycznia 2018, na uroczystej gali zorganizowanej
w siedzibie Narodowego Banku Polskiego przy ulicy Świętokrzyskiej w Warszawie. Na uroczystości
prowadzonej przez dziennikarkę TVP Agatę Konarską obecni byli m.in. przedstawiciele Rady
Ministrów, Prezesa NBP, organizatorzy konkursu oraz krewni Witolda Pileckiego: syn Andrzej Pilecki
oraz córka rotmistrza Zofia Pilecka – Obtułowicz, która wręczała Natalii jedną z nagród. Obecni byli
także reporterzy TVP Polonia, na antenie której ukazał się reportaż dotyczący tegorocznej edycji
konkursu

(http://polonia24.tvp.pl/35611891/12012018-konkurs-historyczny).

Wśród

nagród

wręczanych laureatom znalazły się wyjątkowe przedmioty, jak chociażby replika szabli z 1921 roku,
osadzona na drewnianej podstawie z mosiężną tabliczką, na której wygrawerowano imię i nazwisko
laureata.
Serdecznie gratulujemy Natalii i cieszymy się z jej sukcesu. Mamy także pewność, że nie
będzie ostatnim.
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