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REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO 

„Życie i działalność generała Władysława Sikorskiego” 

ORGANIZATOR 

 

Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Władysława Sikorskiego, 

ul. Jasnogórska 84/90, 42-217 Częstochowa 

adres e-mail: szkola@tzn.edu.pl 

Konkurs jest wyłączną inicjatywą organizatorów i nie obowiązują w nim zasady 

olimpiad i konkursów, o których stanowi ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 

EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 29 stycznia 2002 r.  

 

KOORDYNATORZY 

Iwona Anioł- Pianko i Jarosław Foltyński 

 

PATRONAT NAUKOWY 

 

Instytut Historii 

Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 

 

mailto:szkola@tzn.edu.pl
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PATRONAT HONOROWY 

 

Prezydent  Miasta Częstochowy 

 

ADRESACI KONKURSU 

 

uczniowie III klas gimnazjum i I klas szkół ponadgimnazjalnych                                 

w Częstochowie 

 

CELE KONKURSU 

- popularyzowanie wśród młodzieży wiedzy o jednym z najbardziej znanych na 

świecie Polaków – gen. Władysławie Sikorskim, 

- kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie                     

i pogłębianie wiedzy na temat walki Polaków o niepodległość w XX wieku, 

- kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Wojska Polskiego w czasie 

II wojny światowej, 

- doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi formami wypowiedzi: 

esej i prezentacje multimedialne. 
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ORGANIZACJA KONKURSU 

Konkurs składa się z dwóch etapów: 

I etap wewnątrzszkolny 

Każda szkoła otrzymuje od organizatora zestaw 3 tematów do 

opracowania  (Zał. 1a i 1b), z których uczestnik wybiera 1. W etapie 

wewnątrzszkolnym może wziąć udział maksymalnie 5 osób z danej szkoły. 

Komisja wewnątrzszkolna po sprawdzeniu prac (preferowane formy – esej (min. 

4 strony wydruku komputerowego, czcionka 12, interlinia 1,5 ),  prezentacja 

multimedialna (do 35 slajdów)  wybiera najlepszą  i do dnia 19 maja b.r. 

przesyła na adres pocztowy organizatora zgłoszenie tego ucznia do etapu 

finałowego Zał. 2, 3, 4 oraz kopie protokołu etapu wewnątrzszkolnego. 

Organizator w odpowiedzi przekazuje drogą elektroniczną do komisji 

wewnątrzszkolnej informacje na temat terminu II etapu konkursu.  

 

II etap finałowy 

Zostanie przeprowadzony w formie testu w siedzibie organizatora                             

w terminie 5 czerwca b.r. o godzinie 10.00. 

W dniu finału uczestnicy wraz z opiekunami zgłaszają się na miejsce 

konkursu najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem testu.  

Test finałowy będzie składał się z 35 pytań. Czas przeznaczony na 

rozwiązanie – 60 minut.  Po zakończeniu II etapu komisja konkursowa sprawdzi 

prace do dnia 12 czerwca b.r.  Troje uczestników, którzy uzyskają największą 

ilość punktów z testu zajmą kolejno I, II i III miejsce. Przewidywane są również 

wyróżnienia dla 3 osób z największą ilością punktów, które nie zajmą w/w 

miejsc. Opiekunowie  wszystkich  uczestników zostaną poinformowani drogą 

mailową o uzyskanej przez nich ilości punktów oraz zdobytych miejscach.  

W sytuacji kiedy więcej niż jedna osoba uzyska najwyższą ilość punktów 

zostanie przeprowadzona dogrywka. O miejscu i czasie organizator poinformuje 

w osobnej korespondencji. 

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom odbędzie 

się w dniu 19 czerwca b.r. o godzinie 10.00 w budynku Technicznych 

Zakładów Naukowych. 
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NAGRODY 

Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody. 

    UWAGI KOŃCOWE 

Zalecana literatura i strony internetowe znajdują się w załączniku  nr 5. 
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Załącznik 1 a           

ETAP WEWNĄTRZSZKOLNY  KONKURSU HISTORYCZNEGO 

„Życie i działalność generała Władysława Sikorskiego” 

dla III klas gimnazjum 

I. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie etapu wewnątrzszkolnego: 

……………..................................................………….. 

II. Tematy do wyboru:  

1. „Bóg patrzy w moje serce. Widzi i zna moje intencje oraz zamiary, które są czyste                

i rzetelne. Jedynym moim celem jest wolna, sprawiedliwa i wielka Polska”. 

Zinterpretuj ten fragment przemówienia Władysława Sikorskiego wygłoszonego do 

żołnierzy polskich w Buzułuku w kontekście jego działań w czasie II wojny 

światowej. 

 

2. Władysław Sikorski a zbrodnia katyńska. Scharakteryzuj działania Władysława 

Sikorskiego na rzecz wyjaśnienia losów polskich oficerów  zamordowanych przez 

Sowietów w roku 1940.  

 

3.  Pamięć o generale Sikorskim – miejsca, pomniki, filmy i literatura.   

 

III. Dane uczestników: 

Imię i nazwisko                   Klasa                       Numer tematu  

1……………………………………………………………………..             ………….           ……………… 

2……………………………………………………………………..  ………….  ……………… 

3……………………………………………………………………..  ………….  ………………. 

4……………………………………………………………………..  …………..  ………………. 

5…………………………………………………………………….  …………..  ……………….                                                   

 

IV. Najlepsza wybrana praca:  

Imię i nazwisko ucznia……………………………………………… 

Klasa…………………….             Numer tematu………………  

Krótki opis pracy (forma, uzasadnienie wyboru)……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………..
................................................................................................................................
............................................................................................................................. ... 
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Załącznik 1 b           

ETAP WEWNĄTRZSZKOLNY  KONKURSU HISTORYCZNEGO 

„Życie i działalność generała Władysława Sikorskiego” 

dla I klas szkół ponadgimnazjalnych 

I. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie etapu wewnątrzszkolnego: 

………………......................................................................……….. 

II. Tematy do wyboru:  

1. „Sikorski imponował obcym pomysłowością, niewyczerpaną energią i pracowitością. 

Cudzoziemcy przyznawali mu wielkość, o którą wypadło mu gorąco się prawować 

przez całe życie z własnymi rodakami. W miarę jak się od nas oddala, wyrasta, 

zajmując w polskim Panteonie miejsce przysługujące najznakomitszym, ponieważ 

wierzył w zwycięstwo i wielkość Polski.” Scharakteryzuj działania Władysława 

Sikorskiego w kontekście słów Edwarda Raczyńskiego.   

2. Władysław Sikorski a zbrodnia katyńska. Scharakteryzuj działania Władysława 

Sikorskiego na rzecz wyjaśnienia losów polskich oficerów  zamordowanych przez 

Sowietów w roku 1940.  

3.  Władysław Sikorski – żołnierz czy polityk? Rozważ tę kwestię w oparciu                        

o działalność generała w czasie II wojny światowej. 

 

III. Dane uczestników: 

Imię i nazwisko                   Klasa                       Numer tematu  

1……………………………………………………………………..             ………….           ……………… 

2……………………………………………………………………..  ………….  ……………… 

3……………………………………………………………………..  ………….  ………………. 

4……………………………………………………………………..  …………..  ………………. 

5…………………………………………………………………….  …………..  ……………….                                                   

 

IV. Najlepsza wybrana praca:  

Imię i nazwisko ucznia……………………………………………… 

Klasa…………………….             Numer tematu………………  

Krótki opis pracy (forma, uzasadnienie wyboru)………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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                                       Załącznik 2 

 

    ZGŁOSZENIE  FINALISTY 

KONKURSU HISTORYCZNEGO „Życie i działalność generała 

Władysława Sikorskiego” 

1. Nazwa i adres szkoły: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2. Imię i nazwisko ucznia 

……………………………………………………………………………. 

3. Klasa ………………………………….. 

3. Imię i nazwisko nauczyciela 

………………………………………………………………………………. 

     4. Adres e-mail 

nauczyciela……………………………………………………………………… 
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Załącznik 3 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW /PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

UCZESTNIKA KONKURSU  W SPRAWIE ZGODY NA PUBLIKACJĘ 

JEGO WIZERUNKU   

 

 Po zapoznaniu się z regulaminem konkursu  historycznego „Życie            

i działalność generała Władysława Sikorskiego” organizowanego przez 

Techniczne Zakłady Naukowe w Częstochowie, ul. Jasnogórska 84/90 

wyrażamy zgodę na publikację wizerunku naszego dziecka  

(imię i nazwisko ucznia)…………………………………………………… 

(klasa)………. 

(nazwa szkoły) 

…………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………. 

w regionalnych środkach masowego przekazu i na stronie internetowej 

organizatora  w związku z promocją konkursu.  

Podpisy rodziców/opiekunów: 

 

………………………………..    ……………………….. 
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Załącznik 4 

imię i nazwisko rodzica / opiekuna                                    miejscowośd i data …………………..……….. ………… 

…………………………………………………….…           

 

              

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby niepełnoletniej 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego podopiecznego / 

dziecka zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. 

nr 101, poz. 926 ze zm). 

 

Imię i nazwisko dziecka:...........................................................................................wiek……… 

 

 

Jednocześnie zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

(tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) przyjmuję do wiadomości, że:  

a) Administratorem danych  są:  

Techniczne Zakłady Naukowe, ul. Jasnogórska 84/90, 42 – 217 Częstochowa 

b) dane będą przetwarzane wyłącznie w związku z organizacją  konkursu historycznego „Życie      
i działalnośd generała Władysława Sikorskiego”  

 

c) dane podaję dobrowolnie 
 

d) przysługuje mi prawo dostępu do danych osobowych oraz ich poprawiania. 

 

 

           
         ……………….………..…………………………………… 

                              (podpis rodzica / opiekuna) 
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Załącznik 5  

Zalecana literatura: 

Z. Błażyński (red.) „Władze RP na obczyźnie podczas II wojny światowej 1939-

1945”,  Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie, 1994, 

A. Czubiński, „Historia II wojny światowej”, Poznań 2006, 

J. K.  Danel (oprac.) „Jenerał Władysław Sikorski : w opiniach współczesnych               

i potomnych : antologia w 65. rocznicę tragicznej śmierci w Gibraltarze”, 

Zamość, 2008 

T. A. Kisielewski „ Gibraltar ’43. Jak zginął generał Sikorski”,  Warszawa 2007, 

T. A. Kisielewski, „Katyń. Zbrodnia i kłamstwo”, Warszawa 2012, 

 

Polecane strony internetowe: 

www.dzieje.pl 

www.mowiawieki.pl 

www.historia.org 

www.polskaniezwykla.pl 

www.muzeumwp.pl 

www.pism.co.uk 

www.ipn.gov.pl 

www.ww2.pl 

www.polskieradio.pl 

 

 

http://nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:1327261&theme=nukat
http://nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:1327261&theme=nukat
http://www.dzieje.pl/
http://www.mowiawieki.pl/
http://www.historia.org/
http://www.polskaniezwykla.pl/
http://www.muzeumwp.pl/
http://www.pism.co.uk/
http://www.ipn.gov.pl/
http://www.ww2.pl/
http://www.polskieradio.pl/

