
                                                                             

 

        

    

 

Regulamin II Międzyszkolnego Konkursu Historycznego – Powstanie 

Warszawskie 1944 

 

Organizatorzy 

 

1. Organizatorem konkursu jest Polska Szkoła im. ks. Stanisława Cholewińskiego w Palos 

Heights 

                                                     Patronat 

 

2. Patronami turnieju są Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago oraz 

Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce 

 



Cele Konkursu 

 

3. Celem konkursu jest uczczenie 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, 

propagowanie historii Polski, uświadamianie i umacanianie tożsamości narodowej wśród 

polonijnej młodzieży, oddanie hołdu powstańcom. 

 

Uczestnicy 

 

4. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VIII oraz klas licealnych polonijnych szkół. 

Każda szkoła zgłasza 2 – 3 osoby (konkurs ma charakter indywidualny). 

 

                                                         Zgłoszenia 

 

5. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są drogą internetową pod adresem 

palos@szkolacholewinskiego.org  do 11 października 2014 r. 

 

                                                         Termin 

 

6. Turniej w formie pisemnego testu odbędzie się 25 października o godzinie 10:00 w 

Szkole im. ks. Stanisława Cholewińskiego pod adresem: Southwest Chicago Christian 

High School, 12001 S. Oak Park Ave., Palos Heights, IL 60463. Rozstrzygnięcie nastąpi 

w dniu rywalizacji. 

 

                                                         Nagrody 

 

7. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom oraz cenne nagrody przekazane przez 

Instytut Pamięci Narodowej. Wyłonieni laureaci otrzymają – I miejsce $300, II miejsce 

$200 i III miejsce $100. 
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 Materiały 

 

8. Zadania konkursowe będą oparte na informacjach historycznych, zawartych na stronie 

internetowej: Wirtualne Muzeum Powstania Warszawskiego (1944.wp.pl), podstrona –  

Pierwsze Dni, zakładki: Kartki z historią, Postacie historyczne. 

 

 

          Postanowienia końcowe 

 

9. Każda delegacja szkolna powinna posiadać opiekuna, którym może być nauczyciel, 

rodzic lub dyrektor szkoły. 

10. Rodziców i kolegów zapraszamy do kibicowania, wszystkim zapewniamy poczęstunek. 

11. W przypadku braku rozstrzygnięcia po części testowej, organizatorzy przewidują 

dogrywkę. 

12. W wyjątkowych wypadkach dopuszcza się do udziału w konkursie uczniów klas 

młodszych. 

13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie. 

14. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nieodwołalne. 

15. Wszelkie pytania prosimy kierować do p. Bogdana Obrochty – 

b.obrochta@szkolacholewinskiego.org lub p. Marka Adamczyka – 

m.adamczyk@szkolacholewinskiego.org 

 

 

Projekt jest współfinansowany w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw 

Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej 
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