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Jolanta Sitek                                                                                Radzymin, 25 września 2019 r. 

Karolina Odelska 

 

„Polacy podczas II wojny światowej” 

Szkolny Konkurs Historyczny w 80 rocznicę wybuchu wojny 

 

„Jeśli mówić o militarnym wkładzie Polaków w zwycięstwo nad Niemcami, to 

niewątpliwie był on największy w pierwszej fazie wojny, mam tu na myśli kampanię 

wrześniową, która wyczerpała armię niemiecką, dając aliantom czas na ofensywę (która 

jednak nie nastąpiła), a następnie Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie, powstające podziemie 

czy rolę, jaką odegrał polski wywiad. To był istotny wkład, mający znaczenie dla obrony 

Francji, a zwłaszcza Wielkiej Brytanii.” (dr hab. Tadeusz Rutkowski) 

 

 

Organizatorem Szkolnego Konkursu Historycznego jest Zespół Przedmiotowy 

Nauk Społecznych.  

Patronat nad konkursem sprawuje Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. 

Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie. 

Celem konkursu jest :  

1.  Popularyzacja wśród uczniów wydarzeń z okresu II wojny światowej, w tym: 

- charakterystyki położenia międzynarodowego Polski w przededniu wybuchu II wojny 

światowej,  

- charakterystyki etapów kampanii wrześniowej oraz podania przykładów bohaterstwa 

obrońców ojczyzny, 

- analiza zmian terytorialnych, strat ludnościowych, kulturowych i materialnych Polski 

będących następstwem II wojny światowej, 

- przedstawienie realiów życia codziennego w okupowanej Polsce, 

- omówienie heroizmu Polaków na przykładzie Powstania Warszawskiego, 

- przedstawienia okoliczności powstania oraz działalności rządu II Rzeczypospolitej na 

uchodźstwie,  

- sytuowania w czasie i przestrzeni działań wojsk polskich na różnych frontach wojny oraz 

prezentacji przykładów bohaterstwa żołnierzy polskich na frontach II wojny światowej, 

-  oceny polityki mocarstw wobec sprawy polskiej w czasie II wojny światowej. 

2. Szerzenie wśród młodzieży wiedzy o miejscu Polski w Europie (zarówno w aspekcie 

historycznym, jak i współczesnym); 

3. Propagowanie polskich osiągnięć w historii; 

4. Aktywizacja młodych miłośników historii; 

Konkurs adresowany jest do uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila 

Norwida. Uczestnicy mogą wziąć udział‚ w następujących kategoriach konkursu 

(indywidualnie lub w dwuosobowych zespołach): 

I. Turniej wiedzy z zakresu historii II wojny światowej.  
„Cały tydzień plutony Hitlera i jego bandy czynne są w wielu krajach. Ale gdy każdy kraj 

występuje na liście egzekucyjnej jeden dzień w tygodniu, Polacy na tej liście są zawsze, 

każdego dnia.” 

(Winston Churchill) 

II. Praca pisemna, multimedialna, album. 
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 „Nigdy na polach bitew tak liczni nie zawdzięczali tak wiele tak nielicznym.”(Winston 

Churchill) 

III. Praca plastyczna, album. 

 „Nigdy więcej wojny!” (Jan Paweł II) 

 

Zakres materiału do turnieju wiedzy:  

- charakterystyka położenia międzynarodowego Polski w przededniu wybuchu II wojny 

światowej,  

- charakterystyka etapów kampanii wrześniowej oraz podanie przykładów bohaterstwa 

obrońców ojczyzny, 

- analiza zmian terytorialnych, strat ludnościowych, kulturowych i materialnych Polski 

będących następstwem II wojny światowej, 

- przedstawienie realiów życia codziennego w okupowanej Polsce, 

- omówienie heroizmu Polaków na przykładzie Powstania Warszawskiego, 

- przedstawienie okoliczności powstania oraz działalności rządu II Rzeczypospolitej na 

uchodźstwie,  

- sytuowanie w czasie i przestrzeni działań wojsk polskich na różnych frontach wojny oraz 

prezentacji przykładów bohaterstwa żołnierzy polskich na frontach II wojny światowej, 

-  ocena polityki mocarstw wobec sprawy polskiej w czasie II wojny światowej. 

 

 

Tematy prac konkursowych: 

Tematy prac konkursowych w kategorii pracy pisemnej, prezentacji multimedialnej, 

albumu: 

• „Nigdy na polach bitew tak liczni nie zawdzięczali tak wiele tak nielicznym.” 

(Winston Churchill o pilotach RAF-u i innych krajów alianckich, walczących w bitwie 

o Anglię podczas przemówienia w brytyjskiej Izbie Gmin, 20 sierpnia 1940 roku.)  

  Przedstaw przykłady bohaterstwa Polaków na frontach II wojny światowej lub 

podczas kampanii wrześniowej. 

Tematy prac konkursowych w kategorii plakatu lub albumu: 

• „Nigdy więcej wojny!” (Jan Paweł II). Praca plastyczna o tematyce antywojennej 

wskazującej negatywne wydarzenia i skutki II wojny światowej  lub album ze 

zdjęciami prezentującymi miejsca, w których przez społeczeństwo polskie lub 

społeczność lokalną zostały upamiętnione wydarzenia II wojny światowej.  (Praca lub 

zdjęcia muszą zawierać opisy co przedstawiają i z jakimi wydarzeniami są 

powiązane.) 

Finał konkursu odbędzie się 8 listopada 2019 roku w Auli Szkoły.  

Uczestnicy konkursu zostaną nagrodzeni. 

Szczegółowych informacji na temat konkursu będą udzielać nauczyciele historii: pani Jolanta 

Sitek i pani Karolina Odelska. 

Termin zgłaszania udziału w turnieju wiedzy oraz składania prac upływa 25  października 

2019 roku.  

 


