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CELE:
 uczczenie 145. rocznicy urodzin patrioty i męża stanu Marszałka Józefa Piłsudskiego,
 rozwój i popularyzacja zainteresowań uczniów postacią patrona Konkursu,
 kształtowanie postawy patriotyzmu i świadomości narodowej,
 motywowanie do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności,
 wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu własnych zainteresowań.
ORGANIZATORZY:
 Zarząd Okręgu Wielkopolska Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego, z inicjatywy Zarządu Koła nr 1 im. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego w Poznaniu,
 Zespół Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta w Poznaniu.
Przedstawicielem organizatorów ds. kontaktów w sprawach związanych z konkursem jest
Pan Jacek Behrendt, tel. 884-697-750, e-mail: jabeh@wp.pl.
PATRONAT HONOROWY:
 Wielkopolski Kurator Oświaty.
UCZESTNICY:
 uczniowie szkół gimnazjalnych województwa wielkopolskiego (I grupa wiekowa – „g”),
 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego (II grupa wiekowa – „p”).
ORGANIZACJA I PRZEBIEG:
 etap szkolny, przeprowadzą zainteresowani nauczyciele w swoich szkołach, wyłaniając trzyosobową
drużynę, którą należy zgłosić do organizatorów konkursu do 12 listopada 2012 roku, przy czym
dopuszcza się możliwość zgłoszenia 2 drużyn jednej grupy wiekowej reprezentujących daną szkołę,
 etap wojewódzki, będzie miał miejsce 5 grudnia 2012 roku na terenie Zespołu Szkół Odzieżowych
w Poznaniu, przy ul. Kazimierza Wielkiego 17 i będzie polegał na rozwiązaniu 20-zadaniowego
testu jednokrotnego wyboru (max 20 pkt.), odrębnego dla każdej grupy wiekowej, a ocenę pracy
wykonanej przez uczestników konkursu przeprowadzi komisja powołana przez organizatorów,
 finał konkursu, z udziałem pięciu zakwalifikowanych z najwyższym dorobkiem punktowym
drużyn w każdej grupie wiekowej będzie miał miejsce po krótkiej przerwie tuż po ogłoszeniu
wyników testu i będzie polegał na udzieleniu pisemnej odpowiedzi na pięć zadań (max 15 pkt.),
a poprawność ich wykonania oceni komisja powołana przez organizatorów.
W przypadku uzyskania w finale przez dwie lub więcej drużyn takiej samej liczby punktów będzie
miała miejsce ustna dogrywka prowadzona aż do jednoznacznego rozstrzygnięcia konkursu.
Uwaga:
Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na etap wojewódzki (finał) konkursu na własny koszt, po otrzymaniu
od organizatorów potwierdzenia otrzymania zgłoszenia drużyny wg załączonego wzoru.
NAGRODY:
W każdej kategorii wiekowej przewidziano dla drużyn, które zajmą trzy pierwsze miejsca
puchary (statuetki), nagrody rzeczowe i dyplomy, a dla wszystkich pozostałych uczestników
konkursu, którzy będą uczestniczyć w zmaganiach międzyszkolnych przewidziano dyplomy.
BIBLIOGRAFIA (materiały źródłowe do wykorzystania przez uczestników konkursu):
 Garlicki A.: Józef Piłsudski 1867-1935. Warszawa 1992 (p + g)
 Suleja W.: Józef Piłsudski 1867-1935. Warszawa 1995 (p)
 Jędrzejewicz W, Cisek J.: Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego 1867-1935. Warszawa 1998 (p + g)
 Portal internetowy: http://jpilsudski.org (p + g)
 Witryna www: http://www.komendant.cal.pl (g)
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..................................................
(podpis i pieczęć dyrektora szkoły)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wypełnioną Kartę zgłoszenia udziału drużyny w konkursie należy przesłać najpóźniej do 12 listopada
2012 r. tradycyjną pocztą na adres Zespołu Szkół Odzieżowych w Poznaniu, ul. Kazimierza Wielkiego 17,
61-863 Poznań z dopiskiem „Konkurs Historyczny” (decyduje data stempla pocztowego), faksem
61 852-44-58, pocztą elektroniczną zso@poznan.interklasa.pl lub pocztą elektroniczną na adres Jacek
Behrendt jabeh@wp.pl.

