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WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK OFICERÓW REZERWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

ul. św. Marcin 80/82 pok. 336, 61-809 Poznań
www: http://zorrpwlkp.pl e-mail: biuro@zorrpwlkp.pl

R E G U L A M I N

V WIELKOPOLSKI  KONKURS  HISTORYCZNY

„MARSZAŁEK JÓZEF  PIŁSUDSKI”

Poznań, styczeń 2017

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW WILNA I ZIEMI WILEŃSKIEJ W POZNANIU
ul. Stary Rynek 51, 61-772 Poznań

www: http://tmwizw.republika.pl e-mail: wicze@o2.pl



CELE:
 uczczenie pamięci męża stanu Marszałka Józefa Piłsudskiego z okazji 150. rocznicy urodzin,

w nawiązaniu do ogłoszenia przez Sejm RP roku 2017 Rokiem Marszałka Józefa Piłsudskiego,
 rozwój i popularyzacja zainteresowań uczniów postacią Patrona Konkursu,
 kształtowanie wartości patriotycznych i świadomości narodowej,
 motywowanie do samodzielnego poszerzania wiedzy i umiejętności uczniów oraz ich prezentacja,
 wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu własnych zainteresowań.

ORGANIZATORZY:
 Wielkopolski Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego,

z inicjatywy Oddziału w Poznaniu,
 Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Oddział w Poznaniu.

Przedstawicielem organizatorów ds. kontaktów w sprawach związanych z konkursem jest
Pan Jacek Behrendt, tel. 884-697-750, e-mail: jabeh@zorrpwlkp.pl

PATRONAT HONOROWY:
 Wielkopolski Kurator Oświaty /oczekuje na decyzję/.

UCZESTNICY:
 uczniowie szkół gimnazjalnych województwa wielkopolskiego (I grupa wiekowa – „GIM”),
 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego (II grupa wiekowa – „PON”).

ORGANIZACJA I PRZEBIEG:
 etap szkolny, przeprowadzą zainteresowani nauczyciele w swoich szkołach, wyłaniając dwuosobową

drużynę, którą należy zgłosić organizatorom konkursu za pośrednictwem załączonego do
Regulaminu wzoru formularza do 24 lutego 2017 roku, przy czym dopuszcza się możliwość
zgłoszenia 2 drużyn jednej grupy wiekowej reprezentujących daną szkołę,

 etap wojewódzki, z udziałem zgłoszonych drużyn odbędzie się 3 marca 2017 roku i będzie polegał
na rozwiązaniu przez każdą z drużyn drogą on-line 20-zadaniowego testu jednokrotnego wyboru,
odrębnego dla każdej grupy wiekowej, a o kwalifikacji danej drużyny do finału konkursu
zadecyduje ilość uzyskanych przez nią punktów - w przypadku uzyskania równej ilości punktów
o kolejności miejsc zadecyduje krótszy czas pracy z testem (wyniki tej części konkursu zostaną
opublikowane na stronie organizatorów do dnia 4 marca 2017 roku),

 finał konkursu, z udziałem sześciu najwyżej sklasyfikowanych po etapie wojewódzkim
drużyn w każdej grupie wiekowej będzie miał miejsce 17 marca 2017 roku w Poznaniu na
terenie siedziby jednego z organizatorów konkursu i będzie składał się z części pisemnej oraz
ustnej. Część pisemną, test jednokrotnego wyboru rozwiązuje każdy z finalistów osobno,
natomiast na pytania części ustnej odpowiada drużyna. O kolejności miejsc poszczególnych
drużyn zadecyduje suma uzyskanych punktów z obu części finału, w przypadku równej ilości
punktów przeprowadzona będzie dogrywka aż do jednoznacznego rozstrzygnięcia konkursu.

Uwaga:
Uczestnicy konkursu mogą przystąpić do etapu wojewódzkiego po potwierdzeniu przez organizatorów
nadesłanych zgłoszeń zgodnie ze wzorem formularza stanowiącego załącznik do Regulaminu Konkursu.
Zakwalifikowane do finału drużyny wraz z opiekunami przyjeżdżają do Poznania na koszt własny, po
otrzymaniu od organizatorów stosownego potwierdzenia.

NAGRODY:
W każdej kategorii wiekowej przewidziano dla drużyn, które zajmą trzy kolejne miejsca nagrody
rzeczowe i dyplomy, a dla pozostałych uczestników konkursu dyplomy (uczestnicy zmagań etapu
wojewódzkiego, którzy nie będą uczestnikami finału mogą otrzymać dyplomy w wersji elektronicznej
do samodzielnego wydruku).

BIBLIOGRAFIA - przykładowe pozycje umożliwiające przygotowanie się do konkursu:
 Urbankowski B.: Józef Piłsudski. Marzyciel i strateg. Poznań 2014
 Jędrzejewicz W, Cisek J.: Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego 1867-1935, t. I-IV. Warszawa 2007
 Garlicki A.: Józef Piłsudski 1867-1935. Warszawa 1992
 Suleja W.: Józef Piłsudski 1867-1935. Warszawa 1995
 Portal internetowy: http://jpilsudski.org
 Witryna www: http://www.komendant.cal.pl



Załącznik

………………………………………..                                                                           ……………….………, dn. …..…….
pieczęć szkoły miejscowość                            data

KARTA ZGŁOSZENIA DRUŻYNY

V Wielkopolski Konkurs Historyczny
„Marszałek Józef Piłsudski”

PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

1. Nazwa i adres szkoły ...................................................................................................................................

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

2. Nazwisko, imię i podpis uczestnika konkursu, członka drużyny

1.  .......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................*
* W przypadku osób niepełnoletnich również nazwisko, imię i podpis rodzica (opiekuna prawnego),

wyrażającego zgodę na uczestnictwo dziecka w konkursie na zasadach opisanych regulaminem.

2.  .......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................*
* W przypadku osób niepełnoletnich również nazwisko, imię i podpis rodzica (opiekuna prawnego),

wyrażającego zgodę na uczestnictwo dziecka w konkursie na zasadach opisanych regulaminem.

3. Grupa wiekowa

...................................................................................................................................................

4. Nazwisko i imię oraz kontakt z opiekunem drużyny (numer telefonu lub/i adres e-mail)

...................................................................................................................................................

..............................................

....pieczęć i podpis dyrektora szkoły

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wypełnioną Kartę zgłoszenia drużyny do Konkursu należy przesłać najpóźniej do 24 lutego 2017 r. pocztą
tradycyjną na adres Wielkopolski Związek Oficerów RP, ul. św. Marcin 80/82 pok. 336, 61-809 Poznań z dopiskiem
„Konkurs  Historyczny” (decyduje data stempla pocztowego) lub jej skan na adres e-mailowy: biuro@zorrpwlkp.pl
Wyrażamy zgodę na przetwarzanie dobrowolnie podanych danych osobowych zawartych w formularzu na potrzeby
związane z organizacją i przeprowadzeniem konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych – Dz. U. 2016 r., poz. 922), z prawem do wglądu i możliwością ich poprawiania.


