W pierwszej edycji Konkursu wzięło udział 500 uczniów
z 42 szkół, w drugiej startowało już ponad 1100
uczestników, reprezentujących 90 placówek, w trzeciej
zaś blisko 1400 uczniów ze 112 szkół z całej Polski,(szkoły
podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, przedszkola),
natomiast w czwartej edycji zgłoszono także ponad 1000
uczniów ze 123 szkół. Podczas Gali Finałowej laureaci
odebrali nagrody, osoby przybyłe z różnych stron kraju
miały
możliwość
zjedzenia
lekkiego
posiłku,
a następnie uczestniczyli w pieszej wycieczce „Spacerkiem
po Białymstoku”. W poprzednich latach uzyskaliśmy
bardzo wiele pozytywnych opinii z różnych środowisk
(uczestnicy, rodzice uczniów, nauczyciele, Patroni, media,
zaproszeni goście).
W
konkursie mogą brać udział i podnosić swoje
umiejętności oraz wiedzę wszyscy uczniowie, zarówno
interesujący się historią (test wiedzy), jak i uzdolnieni
artystycznie (praca plastyczna /fotografia /album) czy
interesujący
się
technikami
multimedialnymi
(film/prezentacja multimedialna/grafika komputerowa).
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Konkurs ma przypomnieć jedno z wielkich wydarzeń w
naszej najnowszej historii jakim było odzyskanie przez Polskę
Niepodległości po 123 latach zaborów. Wiele pokoleń
czekało na ten dzień, który nadszedł w listopadzie 1918 roku
po zakończeniu Wielkiej Wojny – I Wojny Światowej, kiedy
to mocarstwa rozbiorowe stanęły do walki ze sobą, poniosły
klęskę, z której powstała Polska….Nasza Niepodległa. Sejm
odrodzonej Rzeczpospolitej w uchwale ustanawiającej dzień
11 listopada jako oficjalny dzień Odzyskania Niepodległości
przez Polskę pisał: (…)”Dzień 11 listopada, jako rocznica
odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu
państwowego i jako dzień po wsze czasy związany
z wielkim imieniem Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego Wodza
Narodu w walkach o wolność Ojczyzny - jest uroczystym
Świętem Niepodległości". Natomiast Sejm wolnej Polski
w uchwale powołującej Komitet Narodowych Obchodów
Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP stwierdzał (…)
"Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno
z najważniejszych świąt państwowych. Podczas jego
dorocznych obchodów czcimy pamięć tych, którym
zawdzięczamy własne państwo, którym udało się podnieść
kraj z ogromnych zniszczeń I wojny światowej, stworzyć
warunki rozwoju ekonomicznego, modernizacji gospodarczej
i cywilizacyjnej" (…). Konkurs nasz jest świetną lekcją
patriotyzmu poprzez przypomnienie postaci historycznych,
które swoim życiem pokazały, jak ważne jest umiłowanie
ojczyzny. Promuje postawę szacunku dla minionych pokoleń
ukazując, jak cenną wartością jest wolność i niepodległość,
o którą walczyli.
Każdego roku Organizator Konkursu przedstawia
temat przewodni, który będzie stanowił ok. 50% pytań na
teście wiedzy, a dla uczniów wybierających inną formę
uczestnictwa
podstawę
do
wykonania
pracy
plastycznej/prezentacji
multimedialnej/folderu/albumu.
Jako temat przewodni tej edycji Konkursu wybraliśmy:
„Walka Polaków o Niepodległość oraz kształtowanie granic i
ustroju w pierwszych latach niepodległości 17951918/1921r”.
Konkurs ma charakter dwuetapowy:
etap pierwszy – organizowany na poziomie szkół,
etap drugi – finałowy, organizowany w Białymstoku,
w siedzibie Organizatora

Konkurs przeprowadza Komisja złożona z nauczycieli ZSBG
w Białymstoku i przedstawicieli Patronów konkursu.
FORMY UDZIAŁU UCZNIÓW W KONKURSIE:
PRACA PLASTYCZNA (Plakat, Rysunek) nt. „Polacy w walce
o Niepodległość Ojczyzny na przykładzie mojego miasta i
regionu”
PREZENTACJA MULTIMEDIALNA / FILM
nt. „Polacy w walce o Niepodległość
przykładzie mojego miasta i regionu

Ojczyzny na

ALBUM /KOLAŻ ZDJĘĆ/GRAFIKA KOMPUTEROWA
nt. „Polacy w walce o Niepodległość
przykładzie mojego miasta i regionu

Ojczyzny na

TEST WIEDZY – (gimnazja i szkoły średnie) z zakresu
objętego tematyką konkursu nt. „Walka Polaków
o Niepodległość oraz kształtowanie granic i ustroju
w pierwszych latach niepodległości 1795-1918/1921r”.
Prosimy zapoznać się z wytycznymi dotyczącymi sposobu
wykonania prac, przebiegiem Konkursu, literaturą
i zadaniami Szkolnej Komisji Konkursowej, które znajdują
się w Regulaminie dostępnym na stronie internetowej
Organizatora!
Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem
zgody przez uczestników i ich opiekunów na
wykorzystanie i publikację pracy, wizerunku i nazwiska
wyłącznie w celach popularyzacji konkursu i jego
wyników.
Organizatorzy
zastrzegają
możliwość
wykorzystania prac i ich publikacji w celach naukowych,
edukacyjnych, promocyjnych z zachowaniem pełni praw
autorskich.

Organizator

Patronaty Honorowe

TERMINARZ i PRZEBIEG KONKURSU:
Szkoły wysyłają zgłoszenia pocztą tradycyjną lub
emailem do 20 kwietnia 2018r. (zwłaszcza w kategorii
TEST WIEDZY, który w całym kraju odbędzie się
20 kwietnia 2018 roku o godz. 10.00 ).
Szkolne Komisje przesyłają do 8 czerwca 2018r.
protokoły z przebiegu zawodów na terenie szkoły
(załącznik nr 2) oraz podpisane prace uczniów
zakwalifikowanych do etapu finałowego (maks. 5 prac
plastycznych, 3 multimedialne, 5 albumów/fotografii oraz
testy uczniów, którzy uzyskali min 50% punktów) wraz
z metryczkami (załącznik nr 3) i płytami CD. W przypadku
nie brania udziału w teście dopuszcza się możliwość
wysłania zgłoszenia razem z pracami uczniów, jednak
w celach organizacyjnych zalecane jest wcześniejsze
wysłanie zgłoszenia.
Gala
finałowa
Konkursu
odbędzie
się
19 października 2018r. w siedzibie Organizatora
w Białymstoku – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
z udziałem zaproszonych gości. Wcześniej Organizator
powiadomi drogą mailową szkoły, których uczniowie
znaleźli się w gronie nagrodzonych – bez podawania
miejsc. Informacja o terminie gali finałowej będzie także
umieszczona na stronie internetowej Organizatora, po
uroczystości lista zwycięzców zostanie opublikowana na
stronie internetowej Organizatora.
Na autorów najlepszych prac czekają atrakcyjne nagrody
przekazane przez Patronów Konkursu!
Więcej szczegółowych informacji dotyczących przebiegu
i organizacji Konkursu znajduje się w Regulaminie
dostępnym na stronie: www.zsbg.bialystok.pl w zakładce
Konkurs Historyczny.
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