
REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO 

„POLSKI CZYN NIEPODLEGŁOŚCIOWY 1914 – 1921” 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Z MIASTA NOWEGO SĄCZA 

I POWIATÓW GORLICKIEGO, NOWOSĄDECKIEGO I LIMANOWSKIEGO 

w roku szkolnym 2013/2014 

  

 

1.  Organizator: 

 Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś 

 

2. Współorganizatorzy: 

 Krakowski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej; 

 Delegatura Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu; 

 Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Bieczu. 

 

3. Uczestnicy konkursu: 

Uczestnikami są uczniowie klas ponadgimnazjalnych ze szkół z Miasta Nowego Sącza 

oraz Powiatów Gorlickiego, Nowosądeckiego i Limanowskiego. 

 

4. Cel Konkursu: 

 kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez 

upowszechnianie i pogłębianie wiedzy na temat historii Polski, 

 odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów, motywowanie do samodzielnego 

poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności, 

 promowanie aktywności i osiągnięć uczniów, 

 rozbudzanie zainteresowań dorobkiem minionych pokoleń oraz rozwijanie 

indywidualnych uzdolnień uczniów, 

 popularyzowanie wiedzy historycznej wśród młodzieży, 

 rozwijanie umiejętności dostrzegania złożoności związków przyczynowo – 

skutkowych, 

 wzbogacanie i doskonalenie form pracy z uczniami zdolnymi. 

5. Zakres tematyczny: 

1) Sytuacja polityczna na ziemiach polskich przed wybuchem I wojny światowej: 

stanowisko poszczególnych środowisk i ugrupowań politycznych wobec sprawy 



niepodległości Polski, system wartości oraz postawy charakterystyczne dla pokolenia 

niepokornych. 

2) I wojna światowa – geneza, przebieg i skutki 

Bezpośrednie przyczyny wybuchu wojny, uczestnicy konfliktu i przebieg działań 

militarnych na frontach Europy i świata. Konsekwencje polityczne, ekonomiczne 

i społeczne Wielkiej Wojny. 

3) Konferencje i traktaty pokojowe po zakończeniu I wojny światowej. Zmiany 

na mapie politycznej Europy i świata. Rewolucje w Rosji i powstanie pierwszego 

państwa komunistycznego.  

4) Walka o niepodległość Polski w czasie I wojny światowej. Sprawa polska w polityce 

mocarstw w okresie I wojny światowej. Czyn zbrojny i działania polityczne Polaków 

w czasie Wielkiej Wojny. Ośrodki władzy na ziemiach polskich w końcowym etapie 

wojny. 

5) Proces kształtowania się granic odrodzonego państwa polskiego. Sprawa granic 

Polski na konferencji paryskiej. Kształtowanie się granicy północnej i zachodniej: 

powstanie wielkopolskie, plebiscyty na Śląsku, Warmii i Mazurach, powstania 

śląskie. Polsko-czeski spór o Śląsk Cieszyński. Walka o granicę wschodnią (1918–

1921) – wojny: polsko-ukraińska i polsko-bolszewicka oraz ich znaczenie, traktat 

ryski. 

6. Organizacja Konkursu: 

1. Konkurs Historyczny dotyczący:  Polski czyn niepodległościowy 1914-1921, jest 

konkursem dwuetapowym, którego finał odbędzie się 15 maja 2014 r. (czwartek) 

w Liceum  Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Bieczu o godz. 

10.00. 

2. Udział w Konkursie jest dobrowolny. 

3. W finale Konkursu uczestniczą trzyosobowe reprezentacje Szkół wyłonione  

w drodze eliminacji szkolnych. 

4. Warunkiem uczestnictwa w finale jest posiadanie potwierdzenia zgłoszenia 

od Organizatora. 

5. Etap I (szkolny) przeprowadzają szkoły we własnym zakresie. 

6. Etap II (finał) przygotowuje i przeprowadza Organizator w porozumieniu 

ze współorganizatorami. 



7. Komisję Konkursową w finale Konkursu stanową opiekunowie zespołów 

szkolnych biorących udział w Konkursie pod przewodnictwem przedstawiciela  

z Kuratorium Oświaty. 

8. Wybór składu Komisji Konkursowej odbędzie się w drodze losowania spośród 

wszystkich opiekunów zgłoszonych zespołów szkół.  

9. Ilość członków Komisji Konkursowej to 5-15 osób, lub według decyzji 

Przewodniczącego Komisji, dostosowanej do ilości uczestników Konkursu. 

10. Opiekunem zespołu powinien być nauczyciel historii, który wyraża jednocześnie 

zgodę na udział w Komisji Konkursowej. 

11. Celem finału jest wyłonienie pięciu najlepszych zespołów szkolnych, które 

zostaną laureatami Konkursu. 

12.  Zadania finału będą miały formę pisemnego testu, zawierające pytania zamknięte  

i otwarte.  

13. Prace uczestników konkursu będą kodowane. 

14. Zwycięzcami finału konkursu będą wyłonione przez Komisję Konkursową zespoły, 

które uzyskają kolejno cztery najlepsze wyniki punktowe będące sumą punktów 

uzyskanych przez poszczególnych uczniów – członków zespołów szkolnych.  

15. W przypadku uzyskania przez zespoły jednakowej ilości punktów, organizatorzy 

zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia pytań ustnych, celem wyłonienia 

zwycięskiego zespołu. 

16. Do zadań Komisji Konkursowej należeć będzie poprawa testów konkursowych, 

zarządzenie i przeprowadzenie ewentualnej dogrywki oraz wyłonienie zwycięzców 

Konkursu. 

17. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna. 

18.  Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.barbarabartus.pl  

i przekazane lokalnym mediom. 

19.  Każdy uczestnik otrzyma dyplom udziału w konkursie. 

20.  Nagrody dla laureatów:  

I – IV miejsca - wyjazd zespołów z opiekunami do Warszawy, sponsorowany przez 

Posła na Sejm RP Barbarę Bartuś i Przewodniczącego Klubu Prawa 

i Sprawiedliwości w Radzie Powiatu Gorlickiego Tomasza Płatka. 

 

7. Terminarz Konkursu: 
 

28 stycznia – 28 lutego 2014 r.  zapoznanie uczniów z tematyką konkursu; 

03 – 14 marca 2014r.   zgłoszenie szkół do udziału w konkursie; 

17 – 28 marca 2014 r.  eliminacje szkolne;  



01 – 04 marca 2014 r.  zgłoszenie imiennych składów zespołów szkolnych 

  (załącznik nr 1); 

23 – 30 kwietnia 2014 r.   potwierdzenie przez Organizatora otrzymania  

zgłoszenia;  

05- 06 maja 2014 r.   ew. zgłaszanie braku otrzymania potwierdzenia 

zgłoszenia; 

15 maja 2014 r.  finał konkursu;   

06 czerwca 2014 r.  wyjazd do Warszawy; 

8. Literatura –: 

Literatura: 

Wykaz zalecanej literatury: 
 
Zalecane jest korzystanie z podstawowych i ogólnie dostępnych:  

- podręczników szkolnych  

- encyklopedii i leksykonów ogólnych i tematycznych  

- atlasów historii Polski  

- słowników historycznych i biograficznych  

- wydawnictw albumowych 

 

Ponadto: 

- A. Dziurok, M. Gałęziowski, Ł. Kamiński, F. Musiał, Od niepodległości do 

niepodległości. Historia Polski 1918-1989, Warszawa 2011 

 (rozdziały:  Droga do niepodległej Polski, Budowa niepodległej Polski [1918-1921]) 

militarnej i politycznej, Kraków 1998  

- T. Gąsowski, Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920, Kraków 1990 

- M. Klimecki, Polsko-ukraińska wojna o Lwów i Galicję Wschodnią 1918-1919, 

Warszawa 2000 

- W. Milewska, J. Nowak, M. Zientara, Legiony Polskie 1914 – 1918. Zarys historii  

- G. Nowik, Wojna światów – 1920 - Bitwa Warszawska, Poznań 2011 

- J. Piłsudski, Rok 1920, (w:) Józef Piłsudski, Pisma zbiorowe, t. VII, Warszawa 1937 

[lub kolejne wydania] 

- B. Polak, M. Rezler, Walki Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, Koszalin 2010  

- J. Wieliczka-Szarkowa, Żołnierze Niepodległości 1914-1918, Kraków 2013 

 

9. Postanowienia końcowe: 



 Zgłoszenie szkół do konkursu należy dokonać pisemnie na adres: 

 Biuro Poselskiego Posła na Sejm RP Barbary Bartuś  

 38-300 Gorlice ul. Świeykowskiego 3/3  

 tel./fax 18 352 01 13, e-mail: Barbara.Bartus@sejm.pl 

 Potwierdzenie otrzymania zgłoszenia zostanie przesłane przez Organizatora 

mailowo. 

mailto:Barbara.Bartus@sejm.pl

