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REGULAMIN KONKURSU 
„Bez dobrego dowódcy na cóż potrzebny jest kraj i broniący go ludzie” –  

gen. Zygmunt Bohusz – Szyszko. 
(Edycja Jubileuszowa) 

 

I  Informacje ogólne: 

 
Konkurs organizowany jest w związku z uroczystymi obchodami  Jubileuszu 90 – lecia 

Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie i adresowany do młodzieży szkół gimnazjalnych 

oraz ponadgimnazjalnych.  

II Cele konkursu: 

 wzbogacenie wiedzy i świadomości historycznej dotyczącej regionu, 

 popularyzowanie wśród młodzieży  wiedzy o znanych postaciach, 

 propagowanie tradycji patriotycznych i regionalnych,  

 rozwijanie zainteresowań historią regionu,                          

 kształtowanie postawy szacunku wobec własnych tradycji 

 aktywizowanie środowisk młodzieżowych do twórczych poszukiwań. 

III Organizatorzy konkursu:       

Nauczyciele historii Zespół Szkół Technicznych w Chełmie.  

IV Zasady konkursu: 

I. Etap szkolny: Uczestnicy przygotowują pracę na jeden z wybranych tematów. Następnie 

nauczyciel przekazuje zaakceptowaną pracę do Zespołu Szkół Technicznych,  ul. Graniczna 2,  

22-100 Chełm. Do pracy należy dołączyć metryczkę i kartę zgłoszenia /wzory w załączeniu/. 

Szkoła może przesłać  jedną  najlepszą pracę w każdej kategorii.  

II. Etap międzyszkolny: Komisja konkursowa wyłania najlepsze prace – po jednej z każdej 

kategorii. Laureaci konkursu otrzymują  dyplomy   i nagrody rzeczowe.  

V Tematyka: 

1. „Wielki bohater z małej ojczyzny” –  gen. Zygmunt Bohusz – Szyszko – prezentacja 
multimedialna. 
 

2. „I poszli  jak zawsze uparci  za honor za Polskę się bić ...”– pieśń patriotyczna do znanej 
bądź oryginalnej melodii. /pieśń w wykonaniu zespołowym lub indywidualnym nagrana 
płycie CD/. 

 
3. „Bo wolność krzyżami się mierzy…” - wiersz patriotyczny /praca indywidualna/. 
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4. „Z rąk do rąk podajemy mądrości dar zwyczajny” - 90  lat  Zespołu Szkół Technicznych  

-  historia szkoły - prezentacja multimedialna,  

 
5. Szlak bojowy Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich – mapa/poster. 

 
6. Wojenne losy żołnierza polskiego - Nasz Patron a gen. Zygmunt Bohusz – Szyszko – 

komiks /format A3 – wersja papierowa, albo wersja graficzna w formie elektronicznej na płycie CD/ 
lub praca plastyczna  /dowolna technika, format A3/. 

 
/Powiązanie losów wojennych wojskowych patronów szkół z czasów I i II wojny światowej 

z postacią patrona ZST. Losy gen. Z. Bohusz – Szyszko związane były m.in.  z Samodzielną 

Brygadą Strzelców Podhalańskich (Narwik), misją wojskową na Bliskim Wschodzie, 

II Korpusem Polskim (Monte Cassino, Ankona, Bolonia), emigracją w Londynie./ 

 

VI TERMINARZ KONKURSU 

 

Zapoznanie z regulaminem konkursu  od 3 kwietnia 2017r. 

Etap szkolny do 31 kwietnia 2017 r. 

Przesłanie prac do  5 maja 2017r.  

Podsumowanie, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród – czerwiec 2017r. podczas Gali Jubileuszowej 90 -lecia 

Zespołu Szkół Technicznych.  

Wszyscy uczestnicy  II etapu otrzymują stosowne zaświadczenia, laureaci  - dyplomy i nagrody rzeczowe. 

 

Dyrektor ZST 

 mgr Barbara Baluk 

 
 

 

 

 

 

 

Zał. Nr 1 Karta zgłoszenia 
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Imię i nazwisko ucznia 
 
 

 

Nazwa szkoły /pieczęć/ 

 
 

 

Telefon/faks szkoły  
E-mail szkoły  
Wybrany temat  
Imię i nazwisko nauczyciela 
wspierającego ucznia 
 

 

Zgoda rodzica/opiekuna 
Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki  w jubileuszowym 
konkursie „Bez dobrego dowódcy na cóż potrzebny jest kraj 
i broniący go ludzie” – gen. Zygmunt Bohusz – Szyszko”,  
organizowanym przez Zespół Szkół Technicznych w Chełmie 
oraz przetwarzanie jego danych wyłącznie w ramach działań 
związanych z przebiegiem konkursu. 

 
 
 
data i podpis 

 

 

 

 

Zał. Nr 2                Metryczka  

Imię i nazwisko 
ucznia /uczniów 

  
 

Nazwa szkoły  
 

Imię i nazwisko 
nauczyciela 
wspierającego 
ucznia  

 
 

Temat pracy  
 

 


