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Wielkopolski Konkurs Historyczny
„Marszałek Józef Piłsudski”

Zgodnie z regulaminem konkursu, zamieszczonym na stronach www organizatorów oraz
Kuratorium Oświaty w Poznaniu impreza była trójetapowa. Pierwszy etap był etapem szkolnym
organizowanym przez nauczycieli celem wyłonienia trzyosobowych drużyn reprezentujących daną
szkołę na zewnątrz w kolejnym wojewódzkim etapie konkursu, przy czym dopuszczalne było
zgłoszenie dwóch drużyn z danej szkoły województwa wielkopolskiego. Do 12 listopada 2012 roku
organizatorzy otrzymali zgłoszenia od 46 drużyn reprezentujących 34 szkoły z terenu województwa
(10 gimnazjów i 24 szkoły ponadgimnazjalne). Drugi i trzeci etap konkursu odbył się 5 grudnia na
terenie Zespołu Szkół Odzieżowych w Poznaniu. Wzięło w nim udział 45 drużyn, gdyż jedna z wcześniej
zgłoszonych drużyn leszczyńskiego gimnazjum nie dojechała. Po rejestracji drużyn uczestnicy
konkursu punktualnie o godzinie 11:30 przystąpili do rozwiązywania 20-zadaniowego testu
jednokrotnego wyboru z wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim, mającym na celu wyłonienie
pięciu drużyn, odrębnie na poziomie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, które wzięły udział
w ostatnim finałowym etapie konkursu. Po dwudziestu minutach zebrano karty odpowiedzi,
a w trakcie oceny ich poprawności przez komisję konkursową wszyscy uczestnicy wraz z przybyłymi
opiekunami zaproszeni zostali przez organizatorów na filiżankę napoju (kawa, herbata, sok) oraz
słodki poczęstunek. Komisja konkursowa pod przewodnictwem dyrektora Zespołu Szkół
Odzieżowych mgr Grażyny Łakomiec, w składzie: mgr Faustyn Ludwiczak – nauczyciel historii ZSO,
ppłk dypl. Jacenty Góral – prezes Koła nr 1 ZOR RP, mjr mgr Ryszard Mietła – członek Koła nr 1
ZOR RP i kpt. mgr inż. Jacek Behrendt – wiceprezes Koła nr 1 ZOR RP i jednocześnie
nauczyciel ZSO, biorąc pod uwagę liczbę punktów uzyskaną przez każdą z drużyn z testu
zakwalifikowała do ostatniego finałowego etapu 8 drużyn gimnazjalnych i 6 drużyn ze szkół
ponadgimnazjalnych. Finał konkursu odbywał się na sali gimnastycznej, kolejno dla każdej
kategorii wiekowej i polegał na udzieleniu komisji konkursowej odpowiedzi na pięć pytań, każda
była punktowana w skali od 0 do 3 punktów. Tuż przed ogłoszeniem wyników konkursu, w uznaniu
zasług w kształtowaniu postaw patriotyzmu i świadomości narodowej oraz za zainteresowanie postacią
Marszałka Józefa Piłsudskiego uczniów i pracowników Zespołu Szkół Odzieżowych w Poznaniu
nastąpiła dekoracja przyznanym pani dyrektor mgr Grażynie Łakomiec przez Zarząd Główny Związku
Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Związku

Podsumowanie i wyniki



Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego”. W imieniu prezesa Związku
płk. Stanisława Tomaszkiewicza przyznane odznaczenie wręczyli pani dyrektor ppłk dypl. Jacenty
Góral i mjr mgr Ryszard Mietła, po czym nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu. W kategorii
szkół gimnazjalnych laureatami konkursu zostali:

I miejsce – Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Koninie (op. Aneta Bylewska-Kurek)
II miejsce – Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Luboniu (op. Justyna Kasperowicz)
III miejsce – Gimnazjum nr 23 im. Szarych Szeregów w Poznaniu (op. Paulina Bartkowiak)
IV miejsce – Gimnazjum nr 30 im. Felicjana Sypniewskiego w Poznaniu (op. Grażyna Dorociak)
V miejsce – Gimnazjum nr 2 w Kościanie (op. Janusz Maćkowiak)
VI miejsce – Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Koninie (op. Anna Matczak)
VII miejsce – Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Przykonie (op. Zbigniew Górka)
VIII miejsce – Gimnazjum im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skórzewie (op. Małgorzata Mierzejewska)

a w kategorii szkół ponadgimnazjalnych laureatami konkursu zostali:

I miejsce – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie (op. Paweł Goździaszek)
II miejsce – Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego w Gnieźnie (op. Magdalena Tomczykowska)
III miejsce – II Liceum Ogólnokształcące im. Reymonta w Ostrowie Wlkp. (op. Donata Konieczna)
IV miejsce – II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu (op. Violetta Słupianek)

II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej
w Poznaniu (op. Robert Śniegocki)

V miejsce – III Liceum Ogólnokształcące im. Słowackiego w Lesznie (op. Zofia Szabel-Zakrzewska).

Wszyscy laureaci otrzymali Dyplomy Laureata Konkursu, laureaci miejsc I–V zostali
uhonorowani nagrodami książkowymi, a laureaci miejsc I–III dodatkowo szklanymi pucharami
z wygrawerowaną dedykacją. Pozostałe drużyny, które przyjechały do Poznania i wzięły udział w drugim
etapie konkursu otrzymali od organizatorów Dyplomy uczestnictwa w etapie wojewódzkim Konkursu.

Impreza zakończyła się o godzinie 13:45.


