
SZKOLNY KONKURS  

 PATRONI ROKU 2023 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił  w drodze okolicznościowych 

uchwał patronaty na rok 2023. W uchwale wymieniono między innymi : 

 

Wojciecha Korfantego-  „jednego z ojców naszej niepodległości, wielkiego syna śląskiej 

ziemi” – czytamy w dokumencie przyjętym przez posłów. W drugiej połowie 1923 r. był 

wicepremierem rządu Wincentego Witosa, zaś w okresie sanacji stał w opozycji, czego 

wynikiem była przymusowa emigracja i pobyt w więzieniu. „Zawsze wierzył w Polskę, dla 

której poświęcił całe swoje życie”  

Pawła Edmunda Strzeleckiego- Był on wybitnym badaczem, podróżnikiem, odkrywcą          

i filantropem. Jako pierwszy Polak okrążył indywidualnie kulę ziemską w celach naukowych 

– napisali posłowie w uchwale. Po powrocie do Europy w 1843 r. opublikował wyniki swoich 

badań.  

Aleksandra Fredrę- „wywodzącego się ze starej rodziny szlacheckiej o kilkusetletniej 

tradycji najwybitniejszego polskiego komediopisarza, a także pamiętnikarza, poety oraz 

żołnierza kampanii napoleońskich”. Sejm przypomniał w uchwale największe komedie 

Fredry, m.in. „Śluby panieńskie czyli magnetyzm serca”, „Zemstę”, „Pana Jowialskiego”           

czy bajki i wiersze dla dzieci:  „Małpa w kąpieli”, „Paweł i Gaweł”, „Osiołkowi w żłoby 

dano”. 

Aleksandrę Piłsudską- działaczkę niepodległościowej, członkini Polskiej Organizacji 

Wojskowej i Polskiej Partii Socjalistycznej, odznaczonej za męstwo orderami Virtuti Militari, 

Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Niepodległości. Sejm w uchwale podkreślił zaangażowanie 

Aleksandry Piłsudskiej w działalność społeczną: pomoc dla sierot, organizowanie przedszkoli 

i szkół dla rodzin wojskowych.. 

Maurycego Mochnackiego- 13 września 2023 r. przypada 220. rocznica urodzin tego 

„konspiratora, dziennikarza, krytyka literackiego, pianisty, członka niemal wszystkich 

ówczesnych tajnych sprzysiężeń przeciw Rosji w Warszawie i żołnierza Powstania 

Listopadowego. 

Jadwigę Zamoyską-  współtwórczyni Fundacji Zakłady Kórnickie, zaangażowanej 

społecznie patriotki, służebnicy Bożej, poliglotki, autorki spójnego systemu pedagogicznego, 

założycielki pierwszej w Polsce zawodowej szkoły gospodarstwa domowego.  

Jerzego Nowosielskiego- „wybitnego malarza, rysownika, scenografa, pedagoga, filozofa, 

teoretyka sztuki i myśliciela religijnego, uważanego za jednego z najwybitniejszych 

współczesnych pisarzy ikon” – czytamy w uchwale podjętej przez Sejm.  



CELEM ORGANIZOWANEGO KONKURSU JEST: 

 krzewienie wśród polskiej młodzieży idei patriotyzmu i szacunku dla minionych 

pokoleń, 

 poszerzenie wiedzy historycznej, 

 rozwijanie zainteresowań, 

 ukazywanie młodzieży wielkich bohaterów narodowych, jako pozytywnych wzorców 

do naśladowania. 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 
1. Konkurs skierowany jest do chętnych  uczniów klas VI – VIII szkoły 

podstawowej. 

2. Praca musi mieć formę albumową, wykonaną dowolną techniką plastyczną. 

       Album złożony z 5 kart formatu A4 (opis odręczny jednostronny) powinien: 

     – mieć charakter twórczy, 

     – zawierać biografię postaci historycznej, 

      Do przygotowania albumu należy wybrać jedną postać z wymienionych poniżej: 

 Wojciech Korfanty     

 Paweł Edmund Strzelecki 

 Aleksander Fredro 

 Aleksandra Piłsudska 

 Maurycy Mochnacki 

 Jadwiga Zamoyska 

 Jerzy Nowosielski                                                                                                                                                                                                              

3.Przy ocenie pracy konkursowej będą brane pod uwagę następujące kryteria: 

- oryginalność pomysłu  

- estetyka wykonania  

- wkład pracy  

- poprawność merytoryczna, gramatyczna i ortograficzna  

 



4. Termin składania  prac konkursowych upływa z dniem  12 maja 2023 roku. 

5.Autorzy najciekawszych prac , które spełniać będą wymagane kryteria zostaną   nagrodzeni 

oceną celującą z historii. 

Organizator konkursu: Marzena Machnik, nauczyciel historii 

 

 

 

 

 


