
 

 

REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO  

NA TROPACH ŻOŁNIERZY GENERAŁA ANDERSA 
 
 

 

 

 

§ 1 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE I CELE KONKURSU 

 

1. Konkurs jest organizowany w ramach projektu edukacyjnego Na tropach żołnierzy generała 

Andersa przez Towarzystwo b. Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich z siedzibą w 

Wielkopolskim Muzeum Wojskowym, Stary Rynek 9, 61-772 Poznań,  we współpracy z: 

1.1.  Szkołą Podstawową nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich, ul. Dmowskiego 50, 60-204 

Poznań. Koordynator: Maciej Leszczyński. 

1.2. Społecznym Gimnazjum „Dębinka”, ul. Grabowa 33, 61 473 Poznań, koordynator Piotr Reiss. 

2. Celem konkursu jest przybliżenie uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych dziejów II wojny światowej – ze szczególnym uwzględnieniem losów 

żołnierzy służących pod komendą generała broni Władysława Andersa. 

3. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych.  

 

§ 2 

FORMA PRZEPROWADZENIA KONKURSU 

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w 2 grupach wiekowych: 

1. Grupa  A – uczniowie szkół podstawowych (klasy 4-6) 

Wszystkie szkoły biorące udział w konkursie przeprowadzają eliminacje w formie pisemnej. Do 

finału przechodzą 3 osoby z najwyższą ilością zdobytych punktów.  

Każdy uczestnik przystępuje do fazy finałowej indywidualnie. Finał odbędzie się w formie 

pisemnej (test wyboru, połączenie odpowiednich elementów, uzupełnienie tekstu) i zostanie 

podzielony na dwa etapy – etap wstępny dla wszystkich uczestników oraz etap II (ścisły finał) dla 

3 najlepszych uczniów spośród wszystkich startujących szkół. O końcowych miejscach (1.,2.,3.) 

zadecyduje łączna ilość punktów zdobyta w trakcie dwóch etapów w dniu finału oraz z 

ewentualnej dogrywki ustnej (jeżeli uczestnicy zdobędą identyczną ilość punktów). 

Informacja o materiałach konkursowych znajduje się w załączniku nr 2. 

2. Grupa  B – uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

Pierwszym zadaniem uczestnika jest samodzielne rozwiązanie na terenie Wielkopolskiego 

Muzeum Wojskowego konkursowej karty pracy dostępnej w kasie Muzeum. Karta obejmuje 

zadania związane z podstawowymi informacjami o II wojnie światowej oraz umiejętnościami 

pracy z mapą, tekstem źródłowym i ikonografią. Część zadań odnosi się bezpośrednio do 

przedmiotów znajdujących się w ekspozycji Muzeum. Po wykonaniu zadań podpisaną kartę 

należy pozostawić w kasie Muzeum.  



Drugim zadaniem jest przygotowanie w domu, przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych źródeł i 

materiałów, dłuższej pracy pisemnej. Temat pracy, jej warunki techniczne oraz forma (wywiad, 

reportaż, esej, opowiadanie) zostaną załączone do kopert z konkursowymi kartami pracy.  

Wykonaną pracę należy przesłać drogą elektroniczną na adres konkurs@15pu.pl  z dopiskiem 

„Praca konkursowa” 

O przyznaniu końcowych miejsc (1.,2. i 3.) oraz o ewentualnym wyróżnieniu, zadecyduje łączna 

liczba punktów zdobyta w trakcie dwóch etapów. 

 

§ 3 

WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA 

 

1. Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny. 

2. Zgłoszenie udziału szkoły w konkursie przesyłamy do 14 lutego 2015 na adres konkurs@15pu.pl, 

z dopiskiem „konkurs zgłoszenie”. W zgłoszeniu  podajemy: nazwę  i adres szkoły, imię i nazwisko 

nauczyciela koordynującego przebieg konkursu, adres elektroniczny do korespondencji oraz 

telefon kontaktowy.  

3. Nauczyciel koordynujący przebieg konkursu jest zobowiązany do zebrania wypełnionych przez 

rodziców formularzy „Zgody na udział w konkursie” (załącznik nr 1) 

4. Na podany w zgłoszeniu adres, nauczyciel zgłaszający szkołę podstawową do konkursu, otrzyma 

od organizatora drogą elektroniczną test konkursowy oraz protokół, który należy odesłać na 

adres: 

Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich,  ul. Dmowskiego 50, 60-204 Poznań. 

Koordynator: Maciej Leszczyński. Do protokołu prosimy załączyć kopie „zgody na udział w 

konkursie” uczniów zakwalifikowanych do finału. 

5. Uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych mogą również zgłosić się do udziału 

indywidualnie, przesyłając zgłoszenie z własnymi danymi kontaktowymi oraz wypełnioną i 

podpisaną „zgodę na udział w konkursie” na adres elektroniczny jak w p.2. 

       Niedotrzymanie terminu zgłoszenia uniemożliwi udział ucznia w konkursie.  

 

 

 

 

§ 4 

TERMINY 

 

DATA FORMA DZIAŁANIA 

1 do 14 lutego 2015 zgłoszenie uczestnictwa (uczniowie wszystkich typów szkół) 

14 lutego do 15 marca  czas dostępności konkursowych kart pracy dla uczniów gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym 

do 2 marca  przesłanie testu zgłoszonej szkole podstawowej 

do 20 marca  eliminacje szkolne dla szkół podstawowych 

23 marca  termin nadsyłania prac pisemnych przez uczniów gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych 

27 marca ostateczny termin przesłania danych uczniów szkół podstawowych 
zakwalifikowanych do finału 



31 marca 2015 

godz. 13.00 

finał konkursu dla szkół podstawowych w Szkole Podstawowej nr 77 im. 15 
Pułku Ułanów Poznańskich 

3 kwietnia   termin publikacji wyników konkursu na stronie www Towarzystwa b. 
Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich www.15pu.pl 

 

§ 5 

NAGRODY 

 

Laureatom w poszczególnych grupach wiekowych oraz wyróżnionym uczniom zostaną wręczone 

pamiątkowe dyplomy wraz z nagrodami rzeczowymi. Wręczenie nagród nastąpi w dniu 18 kwietnia 

2015 (sobota) w Poznaniu, w czasie uroczystości Święta 15. Pułku Ułanów Poznańskich, pod 

Pomnikiem Ułanów Poznańskich przy ul. Ludgardy, ok. godz. 20.00 – przed Apelem Poległych. 

Fundatorzy nagród: Dom Wydawniczy REBIS oraz Towarzystwo b. Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku 

Ułanów Poznańskich. 

 

§ 6 

ZASTRZEŻENIA I ODWOŁANIA 

 

1. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące przebiegu fazy finałowej konkursu dla szkół podstawowych 

należy zgłaszać przewodniczącemu Komisji Konkursowej w jego trakcie lub natychmiast po 

zakończeniu – jednak przed ogłoszeniem oficjalnych wyników. 

2. Prace konkursowe uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych udostępnia się do wglądu 

uczestnikom, ich rodzicom/ prawnym opiekunom, opiekunom naukowym na indywidualny 

pisemny wniosek w terminie 3 dni od ogłoszenia wyników. Prace nie mogą być kserowane, 

fotografowane itp. Wniosek należy złożyć na adres Społecznego gimnazjum „Dębinka” w 

Poznaniu. 

3. Uczeń gimnazjum lub szkół ponadgimnazjalnej, biorący udział w konkursie lub jego rodzice/ 

prawni opiekunowie mają prawo złożyć odwołanie od wyników konkursu do przewodniczącego 

Komisji Konkursowej w ciągu 2 dni od dnia ich ogłoszenia. Odwołanie musi być złożone na piśmie 

i winno zawierać wskazanie treści których ocena jest kwestionowana oraz zasadność odwołania. 

4. Decyzja przewodniczącego Komisji Konkursowej jest ostateczna. 

 

           

 

 

 

 


