
Finał XI Szkolnego Konkursu Historycznego 2018 
Z OKAZJI 100 -LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁO ŚCI  

"DROGI DO WOLNO ŚCI" 
 
 W czwartek 08 listopada 2018 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących odbył się finał 
XI Szkolnego Konkursu Historycznego 2018 „Drogi do wolności” , podczas którego 
nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu w kategoriach: praca plastyczna i prezentacja 
multimedialna oraz turniej wiedzy historycznej "Walcząc o niepodległą Polskę" . 
Tegoroczna edycja konkursu była szczególna gdyż pokrywała się z obchodami 100. rocznicy 
odzyskania niepodległości przez Polskę. Tegoroczny finał poprowadzili Emilia Skibowska i 
Jakub Matusiak. 
 Tematem tegorocznej edycji konkursu był okres XIX wieku kiedy to państwo polskie 
nie istniało na mapie, a naród zmagał się z germanizacją, rusyfikacją oraz podejmował 
heroiczne próby odzyskania ojczyzny wywołując powstania narodowe przeciwko zaborcom. 
To właśnie w tym czasie powstawały najsłynniejsze dzieła literackie oraz rosła świadomość 
narodowa wśród wszystkich warstw Polaków. Pierwsza wojna światowa rozpoczęła proces 
odbudowy Polski, a 11 listopada w symboliczny sposób uznany został za datę odzyskania 
przez nią niepodległości. Z perspektywy 100 lat to odległe dzieje lecz pamiętamy, że wartość 
jaką jest niepodległość nie została nam dana w prezencie. Naród polski wywalczył ją 
poświęcając wszystko co miał najcenniejsze i ponosząc olbrzymie straty. Takiego 
poświęcenia nie można zlekceważyć ani zaprzepaścić. 
 Zmagania konkursowe rozpoczęły się od Turnieju wiedzy historycznej. W składzie 
komisji turniejowej zasiadali: p. dyrektor Urszula Zimińska oraz nauczyciele historii: p. 
Karolina Odelska i p. Edyta Maciejska oraz p. Kamil Barbarski. W tym roku uczestniczyło w 
nim 10 zespołów z klas od I do III liceum oraz z klasy III gimnazjum. Oto oni: 
 Anna Kozińska i Maria Janiszewska z klasy I B    
 Jacek Borkowski i Paulina Połaska z klasy I C    
 Klaudia Ślesińska i Dominika Adamiak z klasy I D    
 Jakub Matusiak i Julia Masłowska z klasy II A    
 Maciej Persona i Katarzyna Kopecka z klasy II c    
 Magdalena Lewińska i Karolina Jastrzębska z klasy II d   
 Kacper Wasilewski i Kamil Pawlik z klasy IIIa     
 Ignacy Milewski i Kacper Kawecki z klasy III AG    
 Marcin Zieliński i Robert Romanowski z klasy III AG   
 Uczestnicy turnieju wcześniej wylosowali swoje miejsca oznaczone numerkami            
i odpowiadali zgodnie z tą kolejnością. Prezentację multimedialną i zawody poprowadziła      
p. Karolina Odelska. 
 Komisja konkursowa po podliczeniu punktów wyłoniła zwycięzców: 
I miejsce  Ignacy Milewski i Kacper Kawecki z III AG  
II miejsce  Klaudia Ślesińska i Dominika Adamiak z I D 
III miejsce  Anna Kozińska i Maria Janiszewska z I B 
 
 Następnie rozstrzygnięto pozostałe kategorie konkursowe i przyznano nagrody. 
W kategorii Prezentacja Multimedialna i film  można było wykonać prace na temat: 
- Polacy w I wojnie światowej 
- Bić się czy pracować - dylematy XIX wiecznego patrioty 
- Józef Piłsudski vs Roman Dmowski - starcie gigantów i ich polityki. 
- Wywalczona czy otrzymana - trudne początki niepodległości w latach 1918 i 1919. 
 
Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała Weronika Zdunek z klasy II a autorka 



prezentacji multimedialnej. 
 
I miejsce komisja przyznała Filipowi Miękusowi z kasy III a za film przedstawiający 
rywalizację Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego na dosyć niekonwencjonalnym 
polu.  
Wszyscy mogli go obejrzeć w Auli szkoły. 
 
W kategorii praca plastyczna można było wykonać prace na następujące tematy: 
 
- Uzbrojenie, dzieje oręża i żołnierza polskiego w XIX wieku 
- Jeszcze Polska nie zginęła - bitwy powstańcze w XIX wieku 
- Kultura narodowa jako oręż w XIX wieku. 
- Trudne początki Niepodległej - dzieje II Rzeczpospolitej w 1918 i 1919 roku 
 
W tej kategorii I miejsce otrzymał Michał Cieciera z kl II A 
 
Michał jest również autorem projektu muralu, który wykonany zostanie już wkrótce w naszej 
szkole aby upamiętnić 100. rocznicę odzyskania przez Polską niepodległości. 
 
II miejsce w tej kategorii otrzymał Cezary Świerczewski z klasy I A. Cezary wykonał 
pracę przedstawiającą bitwę pod Ostrołęką 
 
Wyróżnienie przyznano Jakubowi Gawińskiemu z klasy I A.  
 
 Podczas tej uroczystości rozstrzygnięto również Szkolny Konkurs Biblioteczny na 
najlepszego czytelnika miesiąca października. Dyplom i nagrodę otrzymał Marcin 
Zieliński z III AG . 
 Na zakończenie głos zabrała p. dyrektor Urszula Zimińska, która pogratulowała 
wszystkim uczestnikom i zwycięzcom naszych szkolnych zmagań.  
 
 


