
Regulamin konkursu historycznego 

 

,, Polskie drogi do wolności. W rocznicę 100-lecia  

odzyskania przez Polskę niepodległości” 
                                                           

§ 1 

 

Inicjatorami i organizatorami Konkursu są:  

 

 Ośrodek Kultury i Sportu w Bierutowie ul. Przyjaciół Żołnierza 14 A,  

56-420 Bierutów, tel. 71 314 64 71, email: mgok.bierutow@op.pl, 

 Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Bierutowskiej Europa-Przyszłość,  

ul. Przyjaciół Żołnierza 14 A, 56-420 Bierutów, tel. 695 947 333,  

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie, plac Kościelny 2, 

56-420 Bierutów, tel. 71 314 62 41, email: zspbierutow@wp.pl 

 

                                                            § 2 

Głównym celem konkursu jest kształtowanie postaw patriotycznych wśród 

mieszkańców miasta i gminy Bierutów oraz powiatu oleśnickiego.  

 

Cele szczegółowe: 

a) upowszechnianie wiedzy z zakresu historii Polski,  

b) podtrzymywanie tradycji narodowej,  

c) pielęgnowanie polskości oraz budowanie świadomości narodowej 

i obywatelskiej, 

d) zainteresowanie historią niepodległości Polski, 

e) zapoznanie z biografiami bohaterów ,,polskich dróg do wolności  

i niepodległości”, miedzy innymi: Tadeusza Kościuszki, Ignacego 

Prądzyńskiego, Józefa Bema, Romualda Traugutta,  

Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego, 

Wincentego Witosa, Józefa Hallera.  

d) ochrona przed zapomnieniem wydarzeń i ludzi dotyczących naszej 

Ojczyzny 

e) kształtowanie szacunku wobec dokonań bohaterów tamtych dni, 

e) promowanie i kształtowanie twórczej postawy patrioty. 

       

                                                            § 3 

Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim uczestniczyć trzyosobowe 

drużyny: uczniowie trzecich klas gimnazjum, uczniowie wszystkich klas 

liceum i technikum oraz osoby pełnoletnie (studenci, słuchacze 
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Uniwersytetu Trzeciego Wieku i inni) z terenu Miasta i Gminy Bierutów 

oraz powiatu oleśnickiego.  

               

                                                         § 4 

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w budynku Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych, plac Kościelny 2, 56-420 Bierutów w dniu 

02.03.2018r. o godzinie 09:00.  

 

                                                         § 5 

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie kart z danymi 

trzyosobowych drużyn oraz oświadczeń o przetwarzaniu danych 

osobowych do dnia 23 lutego 2018 r. na adres: 

wice.zspbierutow@gmail.com 

       

                    § 6 

Zakres chronologiczny Konkursu będzie obejmował dzieje Polski w latach 

1794-1921. W szczególności będzie dotyczył: 

-powstań narodowych (powstania kościuszkowskiego, listopadowego, 

krakowskiego, styczniowego),  

-Wiosny Ludów,  

- koncepcje polskich partii politycznych i stronnictw patriotycznych przed  

I wojną światową, 

- udział Polaków w I wojnie światowej,  

-odzyskanie przez Polskę niepodległości 11 XI 1918 r., 

- walki o granice II RP (wojna polsko-bolszewicka, walki o Wilno i Lwów, 

plebiscyty dotyczące Górnego Śląska oraz Warmii i Mazur, walki o Śląsk 

Cieszyński, trzy powstania śląskie i powstanie wielkopolskie).  

                                                                

                                                             § 7   

Konkurs będzie składał się z trzech etapów:  

Etap I: test pisemny składający się z pytań zamkniętych i otwartych  

(50 pytań- 50 punktów). 

Etap II: pytania ustne losowane przez trzyosobowe drużyny (5 pytań- 10 

punktów, czyli po 2 punkty za pełną odpowiedź). 

Etap III: prezentacja multimedialna na temat wybranej postaci 

historycznej z okresu 1794-1921 (10 punktów). Łączna suma punktów 

wynosi 70.  

Komisja Konkursowa będzie zliczała punkty poszczególnych uczniów, które 

następnie będą sumowane na rzecz poszczególnych drużyn. Na koniec 

komisja ogłosi wyniki poszczególnych drużyn.  
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                                                            § 8 

Wyniki konkursu ogłoszone będą w dniu konkursu. Zostaną wówczas 

wręczone nagrody dla laureatów za pierwsze, drugie i trzecie miejsce. 

Przewidziane zostały również wyróżnienia oraz dyplomy za uczestnictwo 

dla wszystkich drużyn.  

      

 

           § 9 

Wykaz literatury: 

 Podręczniki do historii dla trzecich klas gimnazjum oraz podręczniki 

historii realizowane w liceum i technikum. 

 Czajkowski Marcin, Polskie powstania narodowe, Bellona, Warszawa 

2016.  

 Czubiński Antoni, Historia Polski XX wieku, Wydawnictwo 

Poznańskie, Poznań 2000. 

 Chwalba Andrzej, Historia Polski 1795-1918, Wydawnictwo 

Literackie, Kraków 2000.  

 Davis Norman, Boże igrzysko. Historia Polski, Wydawnictwo Znak, 

Kraków 2006 (również starsze wydania).  

 Podhorodecki Leszek, Historia Polski 1796-1997, Wydawnictwo 

MADA, Warszawa 1998.  

 Roszkowski Wojciech (Albert Andrzej), Historia Polski 1914-2000, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001 (również starsze 

wydania).  

 Strony internetowe: www.dzieje.pl,  www.historia.org.pl, 

www.histurion.pl, www.polskieradio.pl  
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Karta zgłoszeniowa konkursu historycznego: 

 

,, Polskie drogi do wolności. W rocznicę 100-lecia  

odzyskania przez Polskę niepodległości” 
                        

02.03.2018 r. godzina 09:00 
                                                           

Nazwa drużyny………………………………………………………. 

Skład drużyny: 

L.p. Imię i nazwisko Szkoła (w przypadku 

uczniów 3 klasy 

gimnazjum, uczniów liceum 

lub technikum).  

W przypadku osób 

dorosłych proszę o podanie 

zawodu i adresu.  

Imię i nazwisko 

nauczyciela- opiekuna (tylko 

w przypadku uczniów 

gimnazjum lub szkół 

ponadgimnazjalnych)  

1.    

 

 

 

2.    

 

 

 

3.    

 

 

 

 

Zgłoszenie i oświadczenia należy wypełnić i przesłać 

elektronicznie na adres wice.zspbierutow@gmail.com lub 

listownie (pocztą tradycyjną) na adres: Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Bierutowie, plac Kościelny 2, 56-420 

Bierutów do 23 lutego 2018 r. 
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……………………………………                                          …….…………………………… 

Imię i nazwisko                                                                           Miejscowość, data 

……………………………………… 

Adres 

………………………………….. 

Telefon, mail 

 

                                                         

 

                                                                     Oświadczenie 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na Konkurs Historyczny 

 ,, Polskie drogi do wolności. W rocznicę 100-lecia  odzyskania przez Polskę niepodległości” 

przez organizatora Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 

 

 

 

 

..………………………….          ………………………………… 

 

      podpis uczestnika          podpis opiekuna  

    /dotyczy uczestników niepełnoletnich/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


