
SZANOWNI PAŃSTWO 

WYBIERZMY SIĘ W PODRÓŻ W CZASIE I PRZESTRZENI ODWAŻMY SIĘ BYĆ-

WALCZYĆ-ŻYĆ. W DOBOROWYM TOWARZYSTWIE:  

 KAZIMIERZA PUŁASKIEGO 

 TADEUSZA KOŚCIUSZKI 

ZAWALCZMY O WOLNOŚĆ POLSKI I USA. 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE 

HISTORYCZNYM ,,BRATHANKI”. 

                                        

ORGANIZATORZY: 

NAUCZYCIELE ZSO NR 9: 

JOANNA HOFMAN 

MAGDALENA STACHULA 

MAŁGORZATA ZAWORSKA 

DOROTA ANDRYCHOWSKA 

 

          

 



1. Organizatorem konkursu jest Gimnazjum nr 26 mieszczące się w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących nr 9 w Szczecinie przy ulicy Małkowskiego 12, 70-306 Szczecin. 

2. Konkurs kierowany jest do uczniów: klas 6 i 7 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie miasta Szczecin. 

3. Cele konkursu: 

 Kształtowanie patriotyzmu w nawiązywaniu do tradycji niepodległościowych narodu 

polskiego. 

 Rozwijanie zainteresowań oraz talentów uczniów. 

 Wyzwalanie kreatywnej postawy nauczycieli w poszukiwaniu metod i form pracy 

z uczniami. 

 Zwrócenie uwagi młodzieży na konieczność zachowania pamięci o przeszłości. 

 Promowanie i popularyzacja historii wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjów 

i szkół ponadgimnazjalnych. 

 

4. Uczestnicy konkursu przygotują (do wyboru): 

 plakat 

 obraz  

 rysunek 

5. Prace plastyczne: 

Prace powinny nawiązywać do postaw patriotycznych, działalności bohaterów narodowych 

w walce o odzyskanie niepodległości Polski i USA. 

Prace przekazane na konkurs muszą być pracami autorskimi, wykonanymi dowolną techniką 

i wcześniej niepublikowanymi. Każdy uczeń wykonuje tylko jedną pracę. Prace niepodpisane, 

anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu. Wszystkie zgłoszone prace przechodzą na 

własność organizatora. Prace można złożyć osobiście lub wysłać na adres: Zespół Szkół 

Ogólnokształcących nr 9 w Szczecinie ul. Małkowskiego 12, 70-306 Szczecin. 

Kryteria oceny: zgodność z prawdą historyczną, zgodność z tematyką, oryginalność, estetyka pracy. 

Forma: indywidualna. 

Metryczka pracy powinna zawierać: 

 Imię i nazwisko ucznia 

 Szkołę (nazwa, adres) 

 Imię i nazwisko opiekuna 

6. Terminarz: 

 Ogłoszenie konkursu, 6 listopada 2017r. 

 Zgłoszenie uczniów do konkursu: do 12 stycznia 2018r. 

 Wyniki będą ogłoszone 25 kwietnia 2018 roku podczas Uroczystej Gali Finałowej 

z udziałem Laureatów i Finalistów oraz ich Opiekunów o godz. 10:00. 

Serdecznie zapraszamy  

Organizatorzy 

Informacji w sprawie konkursu udziela p. Joanna Hofman, nauczyciel historii,  

tel: 609-891-036  


