
 
Kapucyński konkurs historyczny „Wiara i wolność” 

 

 

„KONFEDERACJA BARSKA NA ZIEMI KRAKOWSKIEJ - SZLAKIEM  WALK  

O NIEPODLEGŁOŚD W LATACH 1768-1772”  

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie historycznym z okazji 250-tej rocznicy 
zawiązania Konfederacji Barskiej  pt.: „KONFEDERACJA BARSKA  NA ZIEMI KRAKOWSKIEJ - SZLAKIEM 

WALK O NIEPODLEGŁOŚD W LATACH 1768-1772” 

 

ORGANIZATOR:   

Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie; 31-114 Kraków; ul. Loretaoska 11 

 
PATRONAT: 
Barbara Nowak - Małopolski Kurator Oświaty   
Jacek Krupa - Marszałek Województwa Małopolskiego  
Jacek Majchrowski  -  Prezydent Miasta Krakowa 
Michał Niezabitowski - Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa 
Dr hab. Filip Musiał - Dyrektor Oddziału IPN w Krakowie 
Prof. Czesław Dźwigaj - Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie 

 

Regulamin konkursu 
 

CELE 

*  uczczenie 250-tej rocznicy zawiązania Konfederacji Barskiej  
*  uwrażliwienie patriotyczne poprzez rozbudzenie zainteresowania tematyką historyczną, 

zwłaszcza niepodległościową Polski oraz Małej Ojczyzny   
*  zwiększenie świadomości uczniów na temat wydarzeo mających miejsce w Krakowie oraz na 

Ziemi Krakowskiej w latach 1768-1772   
*  poznanie historii i roli Kościoła  Zwiastowania NMP przy klasztorze Kapucynów w Krakowie  w 

okresie Konfederacji   
*  kształtowanie postaw i  uczud  patriotycznych  dzieci i młodzieży   
*  rozwijanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji historycznych    
*  pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników   
*  integracja dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców   

  
UCZESTNICY 

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, szkół  przyszpitalnych, 

sanatoryjnych, placówek opiekuoczo-wychowawczych, Domów Dziecka oraz Domów Kultury z terenu 

województwa małopolskiego  

WARUNKI UCZESTNICTWA 

Uczestnicy konkursu mają możliwośd wyboru jednego z poniższych tematów:  

* wykonad pracę pisemną dotyczącą zagadnieo związanych z Konfederacją Barską na obszarze 
Miasta Krakowa lub Ziemi Krakowskiej , której objętośd powinna wynosid nie więcej niż cztery 
strony maszynopisu. Praca powinna byd dostarczona w formie wydrukowanej  (czcionka Times 
New Roman w rozmiarze 12;  interlinia 1,5; standardowa wielkośd marginesów), oraz na nośniku 
elektronicznym - płyta CD.  



 
* zaplanowad/zaprojektowad (mapę - przewodnik) - krakowskim szlakiem walk o niepodległośd w 

latach 1768-1772  

* wykonad prace plastyczne przedstawiające miejsce/obiekt ściśle związany z wydarzeniami tego 
okresu na terenie Miasta Krakowa - praca ma byd wykonana samodzielnie przez jedną osobę w 
dowolnej technice - w formacie A4, a na odwrocie musi posiadad opis miejsca/obiektu. Każda 
praca powinna posiadad passe-partout  

 
* wykonad plakat historyczny w dowolnej technice, który zainspiruje do zapoznania się 

z krakowskim lub Ziemi Krakowskiej szlakiem walk o niepodległośd w latach 1768-1772, plakat 

należy wykonad w formacie minimum A3 - praca może byd wykonana grupowo.  

Nadesłane prace  winny byd - na odwrocie - opatrzone pieczątką nagłówkową szkoły lub placówki 

oświatowej (z numerem telefonu i mailem) oraz metryczką zawierającą imię i nazwisko ucznia, 

klasa/wiek, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna. Prac nie należy zwijad w rulon ani składad.  

HARMONOGRAM KONKURSU  

Prace konkursowe prosimy przesład/dostarczyd do dnia 18.05.2018r na adres:  
Klasztor  Braci  Kapucynów w Krakowie; 31-114 Kraków; ul. Loretańska 11  
z dopiskiem: kapucyoski konkurs historyczny „Wiara i Wolnośd”  

Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatorów uwzględniając grupy wiekowe 

uczestników w każdym temacie konkursu, przyznając dyplomy, nagrody, wyróżnienia i kwalifikując 

prace na wystawę pokonkursową. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na 

stronie internetowej:  www.krakow.kapucyni.pl    

Gala finałowa - wręczenie dyplomów i nagród, połączona ze zwiedzaniem 

klasztoru, kościoła, domku loretaoskiego i części ogrodu, oraz wystawy 

pokonkursowej odbędzie się w Sali Klasztoru  dnia 08.06.2018r. o godz. 11.00.  

UWAGI KOOCOWE 

Organizatorzy Konkursu nie zwracają nadesłanych prac, zastrzegają sobie prawo publikacji 

i reprodukcji prac konkursowych, z zaznaczeniem nazwiska autora, bez wypłacania honorariów 

autorskich. Decyzja jury jest ostateczna. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją 

Regulaminu Konkursu. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad 

określonych w ust z dnia. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 

2016 r. poz. 922)  

Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela Wanda Silezin (nauczycielka, inicjatorka 
i organizatorka ogólnopolskich konkursów integracyjnych) tel. 600 44 19 91;  

 Br. Jerzy Uram – Gwardian Klasztoru pod numerem 725 01 50 11;  
 lub mailowo: kapucyni.konkurs@interia.pl 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

 

Pamiętajmy, że Konfederacja Barska 1768-1772 była pierwszym zrywem niepodległościowym  

o narodowym i religijnym charakterze. 

SEJM USTANOWIŁ ROK 2018 ROKIEM KONFEDERACJI BARSKIEJ 

http://www.krakow.kapucyni.pl/

