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REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO

„Józef Piłsudski - w sto pięćdziesiątą rocznicę urodzin”

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych miasta Kielce 
w roku szkolnym 2017/2018

ZASADY OGÓLNE

§ 1

1. Organizatorem konkursu „Józef Piłsudski - w sto pięćdziesiątą rocznicę urodzin”, 

zwanego dalej Konkursem, jest Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach, 

Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach oraz VII Liceum 

Ogólnokształcące im. J. Piłsudskiego w Kielcach.

2. Konkurs realizowany jest pod patronatem Prezydenta Miasta Kielce oraz 

Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

3. Za przeprowadzenie Konkursu odpowiadają Organizatorzy.

§ 2

Celem Konkursu jest:

1. zainteresowanie uczniów historią Polski XIX i XX w., a w sposób szczególny postacią 

Józefa Piłsudskiego,

2. rozwijanie umiejętności poszukiwania i analizowania informacji zawartych w różnych 

źródłach,

3. kształtowanie szacunku do wartości demokratycznych i ogólnoludzkich takich jak: 

wolność, aktywność obywatelska, 

4. kształtowanie obywatelskich i patriotycznych postaw uczniów.

§ 3

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych miasta Kielce. 

2. Konkurs jest przeprowadzany w dwóch etapach: szkolnym i miejskim.

3. Przystąpienie uczniów do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu 

Konkursu.
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§ 4

1. Zakres tematyczny Konkursu obejmuje wydarzenia z historii Polski w XIX i XX w., w 

sposób szczegółowy związane z biografią Józefa Piłsudskiego (lata 1867-1935). 

2. Etap szkolny Konkursu ma formę testu pisemnego sprawdzającego wiedzę z zakresu 

tematycznego konkursu. 

3. W etapie szkolnym uczniowie uczestniczą indywidualnie, może w nim wziąć udział 

nieograniczona liczba uczestników z danej szkoły.

4. Etap miejski Konkursu ma formę turnieju drużyn reprezentujących poszczególne szkoły. 

Zostanie przeprowadzony w obecności publiczności, którą stanowić będą uczniowie 

kieleckich szkół ponadgimnazjalnych. 

§ 5

1. W Konkursie zostaną wyłonieni finaliści i laureaci. 

2. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Organizatorów:  książki, nagrody 

rzeczowe oraz wycieczkę do Wilna, która odbędzie się wiosną 2018 r.

§ 6

Szczegółowy harmonogram konkursu:

Termin Wydarzenie

22 września 2017 r. Zamieszczenie informacji o konkursie na stronach internetowych 

Organizatorów: www.ipn.gov.pl, www.ompio.pl, 

www.pilsudski.com.pl oraz Patronów: www.um.kielce.pl, 

www.kuratorium.kielce.pl

do 13 października 

2017 r.

Zgłoszenie przez szkołę udziału w konkursie – przesłanie 

formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) na adres: 

Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej, ul. Zamkowa 3, 

25-009 Kielce, e–mail: jolanta.bialek@zamkowa3.pl

9 listopada 2017 r. 

godz. 11.00

Etap szkolny

 Test pisemny.

 Wyłonienie przez poszczególne komisje szkolne 3 osób, 

które uzyskały największą liczbę punktów.

do 15 listopada 2017 r. Przesłanie do Organizatorów protokołu z etapu szkolnego 
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Konkursu (załącznik nr 2) wraz z pracami wyłonionych uczniów 

na adres: 

Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej, ul. Zamkowa 3, 

25-009 Kielce, e–mail: jolanta.bialek@zamkowa3.pl

4 grudnia 2017 r. Etap miejski

 Turniej drużyn.

 Zakończenie konkursu, ogłoszenie wyników, wręczenie 

nagród. 

5 grudnia 2017 r. Opublikowanie listy laureatów i finalistów na stronach 

internetowych Organizatorów Konkursu.

§ 7

Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wyników Konkursu będą przekazywane 

poprzez strony internetowe Organizatorów: www.ipn.gov.pl, www.ompio.pl, 

www.pilsudski.com.pl.

PRZEBIEG KONKURSU

§  8
1. Szkoła zgłasza swój udział w Konkursie poprzez  przesłanie formularza zgłoszeniowego 

(załącznik nr 1) na adres: Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej, ul. Zamkowa 3, 

25-009 Kielce, e–mail: jolanta.bialek@zamkowa3.pl

2. Etap szkolny organizuje i przeprowadza szkolna komisja konkursowa powołana przez 

dyrektora szkoły. W jej skład wchodzi co najmniej jeden nauczyciel historii. 

3. Organizator Konkursu przekaże szkolnym komisjom konkursowym arkusze testu o 

którym mowa w § 4 wraz z kluczem poprawnych odpowiedzi w dniu 9 listopada 2017 r.

4. Uczestnik szkolnego etapu Konkursu rozwiązuje test indywidualnie. Nadzór nad 

prawidłowym przebiegiem etapu szkolnego sprawuje szkolna komisja konkursowa.

5. Test powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem uczestnika Konkursu, wraz z 

podaniem nazwy szkoły oraz klasy. 

6. Nieprzekraczalny czas na rozwiązanie testu wynosi 45 min.  

7. Komisja Szkolna wyłania spośród piszących test uczestników konkursu trzy osoby, które 

uzyskały najwyższą liczbę punktów i będą w etapie miejskim tworzyć zespół 

reprezentujący szkołę. 
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8. W przypadku, gdy kilku uczestników Konkursu uzyska identyczną liczbę punktów, o 

ostatecznym składzie zespołu reprezentującego szkołę decyduje szkolna komisja 

konkursowa. Rozstrzygnięcie komisji jest ostateczne. 

9. Komisja szkolna przesyła do Organizatora testy osób tworzących zespół reprezentujący 

szkołę wraz z protokołem z przebiegu eliminacji szkolnych, zgodnie z wzorem (załącznik 

nr 2 do Regulaminu).

§ 9

1. Etap miejski ma formę turnieju drużyn, który organizuje i przeprowadza komisja 

konkursowa powołana przez Organizatora.

2. Etap miejski zostanie przeprowadzony w dniu 4 grudnia 2017 r. (poniedziałek) w 

Wojewódzkim Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach (ks. P. Ściegiennego 2, 

25-033 Kielce).

3. Uczestnikami turnieju są trzyosobowe drużyny (laureaci etapu szkolnego) stanowiące 

reprezentacje szkół.

4. Przebieg:

a) etap miejski składał się będzie z dwóch części,

b) trzy drużyny, które uzyskają największą liczbę punktów, przechodzą do finału,

c) zadania drużyn polegały będą na interpretacji materiałów źródłowych 

(ikonograficznych, muzycznych, filmowych) oraz odpowiedzi na pytania dotyczące 

biografii Józefa Piłsudskiego, 

d) przedmiotem oceny komisji konkursowej podczas turnieju są wyłącznie odpowiedzi 

udzielone przez kapitana drużyny.

5. Rozstrzygnięcie Komisji Konkursowej jest ostateczne.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator Konkursu.

2. Dane osobowe uczestników konkursu podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.922).

3. Organizatorowi przysługuje prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. 

Wszelkie zmiany stają się obowiązujące po opublikowaniu ich na stronach internetowych 

Organizatorów: www.ipn.gov.pl, www.ompio.pl, www.pilsudski.com.pl.
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4. Szczegółowych informacji udzielają: 

Jolanta Białek, Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej, tel. 041 367 68 01

Edyta Krężołek, Instytut Pamięci Narodowej, tel. 696 826 381

PROPOZYCJA LITERATURY DO EWENTUALNEGO WYKORZYSTANIA 

Strony internetowe: 

http://www.polska1918-89.pl/

http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/patroni-naszych-ulic/16031,Marszalek-Jozef-

Pilsudski-18671935.html

http://www.pamiec.pl/

 

Publikacje:

1. J. L. Englert, G. Nowik, Marszałek Józef Piłsudski. Komendant-Naczelnik-Pierwszy 

Marszałek Polski, Warszawa 2007

2. M. Gałęzowski, Marszałek Józef Piłsudski (1867-1935), seria: „Patroni naszych ulic”, 

Kraków 2014

3. A. Garlicki, Józef Piłsudski 1867–1935, Kraków 2012

4. A. Garlicki, Józef Klemens Piłsudski (1867-1935), „Polski Słownik Biograficzny”, t. 

XXVI, Kraków-Warszawa 1981, s. 311–324

5. Z. Grabowski, Legiony Polskie, Warszawa 2014 

6. J. Kirszak, Związek Walki Czynnej, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 

Warszawa 2008 r, nr 5-6

7. W. Suleja, Józef Piłsudski, Wrocław 2006

8. P. Wieczorkiewicz, Rok 1920. Trudne zwycięstwo, „Biuletyn Instytutu Pamięci 

Narodowej”, Warszawa 2008 

9. Z. Wójcik, Józef Piłsudski (1867–1935), Warszawa 2006



6

Załącznik nr 1 do Regulaminu

pieczątka szkoły                               
miejscowość, data

  

Zgłoszenie udziału szkoły 
w konkursie historycznym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

miasta Kielce w roku szkolnym 2017/2018

„Józef Piłsudski - w sto pięćdziesiątą rocznicę urodzin”

Szkoła (pełna nazwa):

Adres szkoły:

Kontakt ze szkołą: tel., e-mail

Adres strony internetowej szkoły: Przewidywana liczba uczestników konkursu:

Imię i nazwisko nauczyciela - koordynatora konkursu:

tel. kontaktowy, e-mail
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Załącznik nr 2 do Regulaminu

pieczątka szkoły                               
miejscowość, data

  

Protokół z etapu szkolnego 

konkursu historycznego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych miasta Kielce w roku 

szkolnym 2017/2018

„Józef Piłsudski - w sto pięćdziesiątą rocznicę urodzin”

Szkolna Komisja Konkursowa w składzie:

1.                                                     – przewodniczący                                   

2.

3.                                                                

Podpisy SKK:

1.

2.

3.

W etapie szkolnym konkursu udział wzięło ………. uczniów.

Uczniowie, których indywidualne testy uzyskały największą liczbę punktów i kwalifikują się 

do etapu miejskiego (imię, nazwisko, liczba punktów)

1.

2.

3. 

Podpis przewodniczącego Szkolnej Komisji 

Konkursowej:

Pieczęć i podpis dyrektora szkoły:

Ewentualne dodatkowe informacje na temat przebiegu Konkursu:
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