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Konkurs historyczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych  

organizowany przez  

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej  

w Łodzi 

i 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im rtm. Witolda Pileckiego  

w Piotrkowie Trybunalskim 
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1. Organizatorzy: 

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi 

ul. Elizy Orzeszkowej 31/35  

91-479 Łódź 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. rtm. Witolda Pileckiego 

ul. Roosevelta 1 

97-300 Piotrków Trybunalski 

 

2. Cele konkursu: 
 
➢ poznanie sylwetki i czynów rtm. Witolda Pileckiego; 

➢ rozbudzanie zainteresowania historią najnowszą Polski wśród uczestników 

konkursu, kształtowanie postaw patriotycznych, a także zainspirowanie do pracy 

twórczej i rozwijania własnej kreatywności. 

 
3. Warunki udziału w konkursie: 

➢ konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszaru 

działania Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi; 

➢ konkurs jest dwuetapowy; 

➢ do konkursu przystępują trzyosobowe zespoły; 

➢ w konkursie udział mogą wziąć maksymalnie trzy zespoły z jednej szkoły. Każdy 

zespół może zgłosić jedną pracę konkursową. Udział w konkursie zgłasza dyrektor 

szkoły do Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Łodzi (Załącznik nr 1); 

➢ W pierwszym etapie konkursu trzyosobowy zespół uczniowski przygotowuje do 

wyboru: 

a) gazetkę szkolną tradycyjną, w formacie pdf lub doc, bądź multimedialną, poświęconą 

postaci Witolda Pileckiego i/lub wybranemu aspektowi historii II RP (z historii politycznej, 

społecznej, kulturalnej, gospodarczej) o objętości minimum czterech stron z zachowaniem 

układu gazetowego, zawierającą minimum dwie wypowiedzi mieszczące się w obrębie 

gatunków prasowych (artykuł wstępny, dyskusja, esej, felieton, kalendarium, notatka, 

recenzja, relacja, reportaż, sprawozdanie, sylwetka, wywiad) 
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lub 

b) nagranie audycji radiowej w pliku MP3 poświęconej postaci Witolda Pileckiego i/lub 

wybranemu aspektowi historii II RP (z historii politycznej, społecznej, kulturalnej, 

gospodarczej) o długości od 5 do 10 minut, zawierającej minimum dwie wypowiedzi 

mieszczące się w obrębie gatunków radiowych (dyskusja, felieton, kalendarium, 

pogadanka, relacja, reportaż, sonda, wywiad, obrazki dźwiękowe [połączone w jedną całość 

kilka głosów i dźwięków]) 

4. Pracę konkursową wraz z metryczką pracy (Załącznik nr 2) należy przesłać na adres 

pocztowy: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi, ul. Elizy Orzeszkowej 31/35,       

91-479 Łódź, z dopiskiem „Rotmistrz dla Niepodległej” lub mailowy: 

oben.lodz@ipn.gov.pl, pawel.kowalski@ipn.gov.pl. Do przesłania drogą elektroniczną 

plików cyfrowych o dużej objętości można skorzystać z serwisów internetowych. 

5. Komisja konkursowa, złożona z pracowników Instytutu Pamięci Narodowej wybierze 

osiemnaście najlepszych prac. Oceniane będą: oryginalność ujęcia tematu, poprawność 

merytoryczna i językowa, projekt graficzny (skład, łamanie), samodzielność wykonania 

pracy. Wykrycie plagiatu będzie podstawą do dyskwalifikacji drużyny. Decyzje komisji 

konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniom. 

6. Do drugiego etapu zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 18 zespołów. 

7. Finał konkursu odbędzie się w Zespole Szkół Ponadgimnazjlanych nr 1 im. rtm. Witolda 

Pileckiego, ul. Roosevelta 1, 97-300 Piotrków Trybunalski.  

8. Etap finałowy ma formę turnieju wiedzy o:  

• szczegółowej biografii rotmistrza Witolda Pileckiego  

• historii Polski w latach 1914-1948 (w oparciu o podstawę programową w 

zakresie rozszerzonym), w tym: 

✓ okoliczności odzyskania niepodległości przez Polskę; 

✓ proces ustalania granic Rzeczpospolitej Polskiej; 

✓ budowa odrodzonego państwa (ośrodki władzy, unifikacja); 

✓ życie polityczne (główne postaci i partie polityczne, zmiany ustrojowe); 

mailto:oben.lodz@ipn.gov.pl
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✓ sukcesy i kryzysy gospodarcze (reformy, najważniejsze inwestycje); 

✓ sprawa polska na arenie międzynarodowej w latach 1914-1923; 

✓ kampania polska 1939 r.; 

✓ okupacja niemiecka i sowiecka na ziemiach polskich (germanizacja, zagłada 

polskich elit, Holokaust); 

✓ sprawa polska w polityce Wielkiej Trójki (Teheran, Jałta, Poczdam); 

✓ historia Polskich Sił Zbrojnych i władz polskich na uchodźstwie; 

✓ Polskie Państwo Podziemne; 

✓ podziemie antykomunistyczne w Polsce. 

9. Turniej składa się z trzech rund. W pierwszej rundzie udział weźmie 18 zespołów, do 

drugiej zostanie zakwalifikowanych 10 zespołów, w trzeciej zmierzą się ze sobą trzy 

najlepsze zespoły. Rywalizujące drużyny będą odpowiadać pisemnie (test) i ustnie na 

pytania opracowane na podstawie literatury podanej przez organizatorów w bibliografii. 

Zadania będą wymagały wykazania się wiedzą oraz umiejętnością analizy tekstów 

źródłowych, ikonografii i mapy. 

10. Zwycięzcą zostanie zespół, który uzyska największą liczbę punktów w turnieju. 

 

11. Terminy: 

✓ zgłaszanie udziału w konkursie – do 31 marca 2018 r., 

✓ nadsyłania prac – do 30 kwietnia 2018 r. ( w przypadku drogi pocztowej 

decyduje data stempla pocztowego), 

✓ ogłoszenie wyników pierwszego etapu – 18 maja 2018 r., 

✓ finał konkursu – 5 czerwca 2018 r. 
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Załącznik nr 1 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

(prosimy wypełniać oddzielnie dla każdej drużyny) 

 

Pełna nazwa szkoły: 

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

Adres szkoły: kod .......................... miejscowość .............................................................. 

ulica...................................................................... nr ............ 

E-mail: ……………………………………………… nr telefonu …………………………….. 

Uczestnicy konkursu:  

Drużyna nr ……. 

1. ……………………………………………………………………………. (imię i nazwisko, klasa) 

2. ……………………………………………………………………………. (imię i nazwisko, klasa) 

3. ……………………………………………………………………………. (imię i nazwisko, klasa) 

 

Nauczyciel – opiekun (imię, nazwisko, e-mail i telefon kontaktowy): 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………….. 

(podpis i pieczęć dyrektora szkoły) 
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Załącznik nr 2 

METRYCZKA PRACY (prosimy o czytelne wypełnienie) 
 

Tytuł pracy: 

 

 

Imiona i nazwiska autorów pracy: 

1. ……………………………………… 
 
2. ……………………………………… 
 
3. ………………………………………. 

Szkoła, klasa: 

 

 

 

[pieczęć szkoły] 

Telefony, fax, e-mail szkoły: 

 

Imię i nazwisko nauczyciela-
opiekuna drużyny, nr telefonu: 
 

 

 

 

.................................................................... 
(podpis nauczyciela-opiekuna drużyny) 

Forma pracy: 

 

 

Wyrażam zgodę na: umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych       

w bazie adresowej organizatorów nieodpłatnie, z możliwością ich 

poprawiania  i uzupełniania, we wszelkich działaniach związanych z 

konkursem. 

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

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

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

(miejscowość, data, podpisy autorów pracy i ich rodziców lub opiekunów 

prawnych) 



Regionalny konkurs historyczny „Rotmistrz dla niepodległej”. 

Życie i działalność rtm. Witolda Pileckiego (1901-1948) na tle historii Polski 

 

Załącznik nr 3 
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