
REGULAMIN XI POWIATOWEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO 

pod hasłem:  

Powstania śląskie i ich wpływ na kształt terytorialny II RP. 

1. Założenia i ogólne cele konkursu 

Konkurs historyczny jest organizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 

im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu pod patronatem Starosty Powiatu Myślenickiego. 

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Myślenickiego.  

Celem konkursu jest: 

- popularyzowanie wśród młodzieży wiedzy historycznej dotyczącej  powstań śląskich, patriotycznej 

postawy Polaków oraz ich wpływu na kształt terytorialny odrodzonej Polski; 

- rozbudzanie zainteresowań historią Polski i Europy; 

- kształtowanie szacunku do minionych wydarzeń oraz krytycznej postawy wobec nich; 

- rozpowszechnianie godnych naśladowania  wzorców osobowych (Wojciech Korfanty, Alfons Zgrzebniok, 

Józef Michalski, Ludwik Piechoczek…). 

 

Ramy chronologiczne problemu – 1919-1921 (wydarzenia związane z genezą, przebiegiem i skutkami 

powstań śląskich dla odradzającego się państwa polskiego, w tym ostateczny podział G. Śląska z X 1921 r.) 

 

2. Przebieg konkursu. 

Zgłoszenia uczestników prosimy przesyłać do 31.10.2019 roku na adres: 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino 

32-433 Lubień 20  lub e-mail:  sekretariat@zsoizlubien.kki.pl 

na dołączonej karcie uczestnictwa 

Konkurs w formie testowej zostanie przeprowadzony  19.11.2019 roku w budynku Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubniu o godz. 10:00 

Ogłoszenie wyników i nagrodzenie laureatów odbędzie się w Starostwie w Myślenicach. O terminie laureaci 

i opiekunowie zostaną poinformowani. 

3.  Literatura: 

- Franciszek Hawranek [ i in.] (red.), Encyklopedia powstań śląskich, Opole 1982. 

- K. Popiołek, Historia Śląska. Od pradziejów do 1945roku, Śląski Inst. Naukowy 1984. 

- notki biograficzne dotyczące uczestników powstań śląskich(Wojciech Korfanty, Ludwik Piechoczek…). 

- Encyklopedia szkolna. Historia, WSiP, 1993. 

- czasopisma historyczne (,,Mówią wieki”, ,,Wiadomości historyczne”, ,,Historia do Rzeczy”, ,,W Sieci 

Historii”…). 

- podręczniki historii, literatura ogólnodostępna. 

- wiadomości dostępne w Internecie. 

 

 

mailto:sekretariat@zsoizlubien.kki.pl


K A R T A   U C Z E S T N I C T W A 

W XI POWIATOWYM KONKURSIE HISTORYCZNYM 

(Powstania śląskie i ich wpływ na kształt terytorialny II RP) 

 

Nazwa i adres szkoły: 

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

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

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

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

 

Zgłoszeni uczniowie: 

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

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

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

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

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

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

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

 

Opiekunowie: 

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

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

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

 

 

 

                                                                                                                  Dyrektor szkoły 

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


