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.
W piątej jubileuszowej edycji udział wzięło 1806 uczniów.
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).

Rzeszów

Bielsk Podlaski

Legionowo

VI KONKURS HISTORYCZNY
POLSKA… NASZA NIEPODLEGŁA

Jaktorów

"POLSKA
.... NASZA
NIEPODLEGŁA"
„OD RACŁAWIC
DO BITWY
WARSZAWSKIEJ
i POWSTAŃ ŚLĄSKICH”

Lublin

Zapraszamy do udziału!!

Konkurs ogólnopolski skierowany do uczniów
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Zespół Szkół Budowlano – Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku
ul. Słonimska 47/1, 15-029 Białystok,
tel. 85 – 740 81 31, email: zsbg@zsbg.bialystok.pl
www.zsbg.bialystok.pl (zakładka Konkurs)
email konkursowy do kontaktu:
konkurs.niepodlegla@gmail.com
koordynator - Marek Żmujdzin, Dorota Woińska-Żmujdzin,
marekzmujdzin@o2.pl, tel. 603980534
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Celem Konkursu Historycznego „Polska – Nasza Niepodległa”

Każdego roku Organizator Konkursu przedstawia temat

TERMINARZ i PRZEBIEG KONKURSU:

jest pogłębienie i utrwalenie wiedzy historycznej młodego pokolenia

przewodni, który będzie stanowił ok. 50% pytań na teście

na temat walki Polaków o Niepodległość Ojczyzny w okresie zaborów

wiedzy, a dla uczniów wybierających inną formę uczestnictwa

oraz kształtowania granic i ustroju Polski na progu niepodległości.

podstawę

Tegoroczna, 6 edycja ma szczególnie upamiętnić trzy niezwykłe

multimedialnej/folderu/albumu. Jako temat przewodni tej

wydarzenia: Bitwę Warszawską, zwaną także Cudem nad Wisłą, którą

edycji Konkursu wybraliśmy: „OD RACŁAWIC DO BITWY

uznaję

WARSZAWSKIEJ i POWSTAŃ ŚLĄSKICH”.

Szkoły wysyłają zgłoszenia (załącznik nr 1 do
regulaminu) pocztą tradycyjną lub emailem do 30 marca 2020r.
(zwłaszcza w kategorii TEST WIEDZY, który w całym kraju
odbędzie się 17 kwietnia 2020 roku o godz. 10.00 ).
Szkolne Komisje przesyłają do 8 maja 2020r. 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).
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
5
czerwca
2020r.
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.

się za jedną z największych zwycięstw w dziejach oręża

polskiego, jest ona powodem do dumy i chluby, iż młoda
Rzeczpospolita pokonała bolszewicką nawałę – w 2020 roku będziemy
obchodzić jej 100-tną rocznicę. Rok 2020 to także rok, w którym
będziemy wspominać wybuch II Powstania Śląskiego, jako kolejny
etap walki Ślązaków o powrót do ziemi ojczystej. Symbolicznym

do

wykonania

pracy

plastycznej/prezentacji

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.

wydarzeniem są zaślubiny Polski z Morzem 10 II 1920roku, kiedy to
Józef Haller powiedział: (...)...oto dziś dzień krwi i chwały. Jest on dniem

FORMY UDZIAŁU UCZNIÓW W KONKURSIE:

wolności, bo rozpostarł skrzydła Orzeł Biały nie tylko nad ziemiami

PRACA PLASTYCZNA (Plakat, Rysunek)

polskimi, ale i nad morzem polskim (...) zawdzięczamy to przede

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA

wszystkim Miłosierdziu Bożemu, a potem wszystkim, którzy w walce

FILM

nie ustawali (...).

ALBUM

Wspominając te i inne niezwykłe wydarzenia z okresu walki
Polaków o niepodległość – poczynając od kosynierów spod
Racławic w okresie Powstania Kościuszkowskiego, poprzez
Legiony Dąbrowskiego, polskie powstania narodowe, I wojnę
światową, a kończąc na okresie kształtowania granic odrodzonej
Rzeczypospolitej zachęcamy do udziału w naszym Konkursie
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.

TEST WIEDZY
Prosimy uważnie 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
(są zmiany)!
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 praw autorskich.

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.

