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Ogłasza konkurs historyczny 

 

 
„Bohaterowie w walce  

o niepodległość Ojczyzny…” 
 
 
 
 
 

DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ 
PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH 

I PONADGIMNAZJALNYCH 
W DZIELNICY  

WARSZAWA PRAGA – POŁUDNIE 
I NIE TYLKO 

 
 

 
 

 



 
W 2014 roku zbiega się wiele rocznic związanych z walką  

o niepodległość naszej Ojczyzny:  
- 220. rocznica Powstania Kościuszkowskiego,  
- 100. rocznica wybuchu I wojny światowej,  
   (w wyniku której Polska odzyskała niepodległość),  
- 75. rocznica obrony niepodległości wobec najazdu niemiecko –  
    sowieckiego 
-  i 70. rocznica Powstania Warszawskiego. 

Kilka pokoleń podejmowało walkę o wolność naszej ojczyzny.  
Dziś warto przypomnieć ten wysiłek i poświęcenie naszych przodków.  
Wielu z nich nie doczekało upragnionej wolności, ale wierzyli,  

że ich ofiara nie zostanie zmarnowana, a Polska znów powstanie  
i będzie wolna.  
         
                             To, co przeżyło jedno pokolenie,  
                           Drugie przerabia w sercu i w pamięci:  
                           I tak pochodem idą cienie... cienie...  
                          Aż się następne znów na krew poświęci!  
                          Wspomnienie dziadów pieśnią jest dla synów,  
                          Od Belwederu do śniegów Tobolska,  
                          I znów przed wnuków grzmi piorunem czynów...  
                          Pieśń, Czyn, Wspomnienie - to jedno: to Polska!    
                                    
                                                              Artur Oppman, Pięciu Poległych 

 
 
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 
 
Prosimy o zainteresowanie uczniów problematyką                                                                           
i zachęcenie do wzięcia udziału w konkursie. Termin składania 
prac do 30 października 2014 roku. 

 
 

Finał konkursu odbędzie się 7 listopada 2014 r.  
      w XXIII Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie  
      w Warszawie. 
                                          
 
                                                         Życzymy sukcesów 
 

 
W przypadku wszelkich uwag, pytań i informacji związanych z konkursem prosimy  
o kontakt z Mariolą Bujak, tel. (22) 516-91-61; 698-829-301. 

 



Dzielnicowy konkurs historyczny 

„Bohaterowie w walce o niepodległość Ojczyzny...” 
 

1. Cel konkursu: 
- zainteresowanie uczniów historią naszego państwa i narodu  

- wzbogacenie wiedzy historycznej i ułatwienie jej rozumienia 

- upowszechnienie twórczości literackiej opiewającej bohaterskie czyny  

  żołnierzy 

          - upowszechnianie wiedzy historycznej istotnej dla budowy tożsamości  

             narodowej, regionalnej oraz kształtowania postaw obywatelskich  

             i patriotycznych. 

 - kultywowanie wartości, ideałów i postaw polskich żołnierzy 

            - wdrażanie uczniów do samokształcenia, rozbudzenie zainteresowań  

              i rozwijanie uzdolnień uczniów. 

 

2. Zakres tematyczny konkursu: 
          Bohaterowie walk o niepodległość Ojczyzny: czasów Powstania  

          Kościuszkowskiego, I wojny światowej 1914-1918, II wojny światowej  

          z uwzględnieniem września 1939 roku oraz Powstania Warszawskiego 

 

3. Konkurs rozpisany jest w różnych kategoriach: 

 a)  I  - dla dzieci szkół podstawowych 

          b)  II  - dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej 

 
3.a) – Mój bohater – dzieci mogą wykonać prace  plastyczne w różnorodnych  

           technikach i rozmiarach (rysunek, plakat maksymalny format A2, album,      

           gazetka);  

           mogą też dokonać wyboru utworów literackich opiewających różnych  

           bohaterów z pola walki i ozdobić je plastycznie wg własnego pomysłu  

           w dowolnej technice plastycznej (rysunek, wyklejanka) 

3.b) – Mój bohater - uczniowie gimnazjum i młodzież szkół ponadgimnazjalnych –  

           tematem prac mogą być losy pojedynczego, wybranego przez siebie bohatera  

           z wyżej przedstawionych wydarzeń bądź bohaterów zbiorowych, biorących  

           udział w walkach.  

           Prace te mogą być wykonane w dowolnych technikach i formach  

           (album, prezentacje audiowizualne) i zilustrowane twórczością literacką.  

           Prace muszą być zaopatrzone w bibliografię. 

           Własna twórczość literacka opiewająca dzieje wybranego bohatera  

           (bohaterów) lub wydarzenia (wiersz, piosenka, opowiadanie, pamiętnik,    

            wywiad), a także prace audiowizualne (słuchowisko, prezentację  

            z komentarzem i własną refleksją). Prezentację multimedialną należy  

            wykonać w programie Microsoft Office Power Point (2003-2013) 

              Prace audiowizualne powinny być nagrane na płycie CD lub DVD. 

            Prace mogą być wykonane indywidualnie lub zbiorowo (maksymalnie  

            3 osoby).  



                   

 

- każda szkoła biorąca udział w konkursie jest zobowiązana zgłosić swój udział  

(faksem, telefonicznie, e-mailem bądź listownie)  

 w terminie do 20 października 2014 roku na adres: 

                                        XXIII Liceum Ogólnokształcące 

                                        im. Marii Skłodowskiej-Curie 

                                        ul. Naddnieprzańska 2/4 

                                        04-205 Warszawa 

                                        tel./fax (22) 516-91-61/ (22) 516-91-68 

   e-mail:sektretariat@liceum23.waw.pl 
 
 

   5. Prace należy złożyć w XXIII Liceum Ogólnokształcącym  

       do 30 października 2014 roku. Muszą być one zaopatrzone w następujące  

       dane: 

     - imię i nazwisko autora (autorów), klasa, adres szkoły 

      - temat pracy 

       - imię i nazwisko opiekuna, pod kierunkiem którego, praca została wykonana 
 

6. Do każdej pracy musi być obowiązkowo dołączone oświadczenie o zgodzie  

    rodziców na przetwarzanie danych osobowych dziecka. W przypadku  

    pełnoletnich uczestników – zgoda na przetwarzanie danych  

    osobowych. (Wzór oświadczenia jest w załączniku do Regulaminu). 
 

7. Prace będą oceniane przez jury powołane przez dyrektora XXIII Liceum   

     Ogólnokształcącego. 

    Autorzy najlepszych prac w różnych kategoriach zostaną nagrodzeni.  

     Przy ocenie prac Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę:  

    - kreatywność oraz oryginalność prezentowanego materiału, 

    - poprawność merytoryczną i językową zamieszczonych w prezentacji tekstów, 

     - przejrzysty i uporządkowany układ treści.  

                                          

8. Finał konkursu odbędzie się 7 listopada 2014 roku. Podczas uroczystości   

    zakończenia konkursu zostaną ogłoszone wyniki i wręczone nagrody. 

 

9. Organizatorem konkursu jest XXIII LO. 

 

10. Wszystkie informacje na temat konkursu znajdują się na stronie    

       internetowej  szkoły.   www.liceum23.waw.pl 

  

 

 

 


