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"Legiony Polskie we Włoszech" - �nał konkursu pod takim hasłem zorganizowano w

Archiwum Państwowym w Szczecinie. Wydarzenie związane jest z przypadającą w 2022

r. dwusetną rocznicą śmierci Józefa Wybickiego i 225-leciem powstania „Mazurka

Dąbrowskiego”.

Archiwum informuje: "Kanwą konkursu są losy Legionów Polskich utworzonych w 1797 roku

przez generała Jana Henryka Dąbrowskiego oraz Józefa Wybickiego, krzewienie wiedzy o

losach polskiego społeczeństwa w epoce porozbiorowej do czasów powstania Księstwa

Warszawskiego, zwłaszcza rozwijania czynu niepodległościowego i postaw patriotycznych
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oraz dążenia do odbudowy niepodległego państwa polskiego. W trakcie organizacji legionów,

w Reggio w północnych Włoszech Józef Wybicki, wielokrotny poseł na Sejm, jeden z

inicjatorów Konfederacji Barskiej, uczestnik prac wdrażających Konstytucję 3 Maja,

współorganizator Insurekcji Kościuszkowskiej napisał słowa Mazurka Dąbrowskiego, który od

1927 roku jest hymnem państwa polskiego". 

W tegorocznym konkursie wzięło udział 36 szkół z województwa zachodniopomorskiego.

W etapach szkolnych, zorganizowanych 12 grudnia 2022 r., wyłonionych zostało 29

laureatów. 

Ostatecznie wygrał Pavlo Kostiuk z I LO w Białym Borze. 
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