Wojewódzki Konkurs Historyczny
„Z miłości do niepodległej Ojczyzny… – życie i działalność
gen. Władysława Andersa (1892-1970)”

Przedstawiciele naszej szkoły 15
maja 2019 r. wzięli udział w Zespole
Szkół Technicznych w Białymstoku
w uroczystości rocznicowej związanej
z patronem szkoły - gen. Władysławem
Andersem. W maju bieżącego roku mija
75. rocznica bitwy o Monte Cassino
stoczonej przez żołnierzy 2 Korpusu
Polskiego oraz 49. rocznica śmierci gen.
Władysława Andersa.
Obchodom święta patrona szkoły
towarzyszyło rozstrzygnięcie IV edycji
Wojewódzkiego Konkursu Historycznego
„Z miłości do niepodległej Ojczyzny… życie i działalność gen. Władysława Andersa (1892-1970)”.
Patronat Honorowy nad konkursem objęli i ufundowali nagrody: Wojewoda Podlaski, Marszałek
Województwa Podlaskiego, Prezydent
Miasta Białegostoku, Podlaski Kurator
Oświaty, Oddział Instytutu Pamięci
Narodowej w Białymstoku, Muzeum
Wojska w Białymstoku i Muzeum Pamięci
Sybiru.
Konkurs
skierowany
został
do uczniów
szkół
podstawowych
i ponadgimnazjalnych z województwa
podlaskiego. Jego głównym celem było
przybliżenie młodzieży postaci i dokonań
gen. Władysława Andersa, który całym
swoim życiem udowodnił, że nie istnieją
granice odwagi i poświęcenia z miłości
do Ojczyzny. Konkurs miał również zainteresować uczniów historią Polski, kształtować postawy
patriotyczne oraz zainspirować do pracy twórczej i rozwijania własnej kreatywności.
Konkurs o życiu i działalności gen. Andersa cieszył się dużą popularnością wśród
młodzieży z województwa podlaskiego.
Organizatorzy otrzymali aż 94 prace,
z różnych miejscowości naszego regionu,
między innymi z: Augustowa, Białegostoku,
Choroszczy, Drohiczyna, Filipowa, Łomży,
Osowca, Siemiatycz, Sokółki, Suwałk,
Turośni Kościelnej, Tykocina, Wąsosza,
Wyszek
i
Zambrowa.
Zgodnie
z regulaminem konkursu prace mogły być
wykonane w formie filmu, prezentacji
multimedialnej oraz w postaci pracy
plastycznej, wykonanej techniką dowolną.

Wśród
laureatów
Wojewódzkiego
Konkursu
Historycznego
„Z
miłości
do niepodległej Ojczyzny… życie
i działalność gen. Władysława
Andersa (1892-1970)” znalazła się
Katarzyna Markowska uczennica
klasy III a oddziału gimnazjalnego,
która wykonała pod kierunkiem
nauczycielki historii pani Ewy
Zalewskiej
bardzo
ciekawą
prezentację przybliżającą życie
i działalność Władysława Andersa
oraz szlak bojowy 2 Korpusu
Polskiego. Komisja konkursowa
doceniła oryginalność przedstawienia postaci generała Andersa i jego dokonań, odwołanie się
do źródeł historycznych oraz staranność i estetykę prezentacji przyznając Katarzynie II miejsce.
Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Ewa Zalewska

