
 

UWAGA ZMIANA TERMINÓW! 

Konkurs  interdyscyplinarny pn. 

,,Warto być przyzwoitym- rok 2022 rokiem Władysława 

Bartoszewskiego’’ 

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej roku szkolnego 2022/2023 

1. Organizatorzy i patronat 

Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 23 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Włocławku 

2. Patronat 

Prezydent Miasta Włocławek Pan Marek Wojtkowski 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Włocławek Pani Joanna Hofman- Kupisz 

Przewodniczący Rady Miasta  Włocławek Pan Piotr Kowal 

3. Celem Konkursu jest: 

• stworzenie warunków do pogłębiania wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu historii własnego kraju 

poprzez ukazywanie postaci wybitnych Polaków.                                                                                  

Zadaniem Konkursu jest popularyzacja wiedzy o historii Polski XX wieku, a w szczególności o: 

Władysławie Bartoszewskim - historyku, publicyście, dziennikarzu, pisarzu, działaczu społecznym, polityku, 

dyplomacie, więźniu Auschwitz, żołnierzu Armii Krajowej w stopniu podporucznika, działaczu Polskiego 

Państwa Podziemnego, uczestniku powstania warszawskiego, Ministrze Spraw Zagranicznych, Senatorze IV 

kadencji w latach 2007–2015, Sekretarzu Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Kawalerze Orderu 

Orła Białego oraz Sprawiedliwym wśród Narodów Świata. 

4. Forma Konkursu: 

Konkurs  organizowany jest w trzech  obszarach: 

-  historycznym  

- polonistycznym 

-  plastycznym 

Obszar historyczny – Test 

Test złożony  z zadań zamkniętych i otwartych z treści dotyczących życia i działalność  Władysława 

Bartoszewskiego zamieszczonych na stronach internetowych: 

-Władysław Bartoszewski – Wikipedia, wolna encyklopedia 

https://pl.wikipedia.org › wiki › Władysław_Bartoszewski 

„Bałem się bardzo”. Historia Władysława Bartoszewskiego 

https://sprawiedliwi.org.pl › historie-pomocy › balem-si... 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Auschwitz-Birkenau
https://pl.wikipedia.org/wiki/Armia_Krajowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podporucznik
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_Państwo_Podziemne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_Państwo_Podziemne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_warszawskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Senatorowie_IV_kadencji_Senatu_Rzeczypospolitej_Polskiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Senatorowie_IV_kadencji_Senatu_Rzeczypospolitej_Polskiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kancelaria_Prezesa_Rady_Ministrów
https://pl.wikipedia.org/wiki/Order_Orła_Białego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Order_Orła_Białego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sprawiedliwy_wśród_Narodów_Świata
https://pl.wikipedia.org/
https://sprawiedliwi.org.pl/


 
 

„Warto być przyzwoitym”. Dokładnie 100 lat temu urodził ... 

https://historia.wprost.pl › historia-polski › warto-byc-p 

 

Życiorys Władysława Bartoszewskiego - KUL 

https://www.kul.pl › zyciorys-wladyslawa-bartoszewski... 

 

Urodził się Władysław Bartoszewski - Muzeum Historii Polski 

http://muzhp.pl › urodzil-sie-wladyslaw-bartoszewski 

 

Obszar polonistyczny – Dłuższa wypowiedź pisemna na 1 z 2 podanych tematów: 

1. Czy prof. Władysław Bartoszewski może być autorytetem moralnym młodego pokolenia?. Uzasadnij 

swoją wypowiedź przybliżając nietuzinkową osobowość wielkiego Polaka i jego filozofię życiową. 

2. ,, Warto być przyzwoitym, choć nie zawsze się opłaca. Opłaca się być nieuczciwym, lecz nie warto”- 

jak rozumiesz słowa prof. Władysława Bartoszewskiego?    

Przedstaw swoje refleksje, odwołując się do literatury lub filmu i osobistych obserwacji 

współczesnego świata. 

Praca powinna zawierać 200-250 słów  w Wordzie, czcionka 12 - Times New Roman, interlinia - 1,5, 

Obszar plastyczny- Plakat 

Format plakatu A-2- technika dowolna 

Do Konkursu z danej szkoły z każdego obszaru  mogą być zgłoszone max 3 osoby do testu i max 3 prace 

polonistyczne i 3 plastyczne, wybrane wg zasad wewnętrznych ustalonych  przez każdą szkołę. 

Szkoła może wziąć udział w trzech  częściach Konkursu lub w jednej przez siebie wybranej. 

5. Termin nadsyłania prac pisemnych i prac plastycznych- do 03.11.2022r. 

Prace polonistyczne i plastyczne należy składać w sekretariacie SP nr 23 ul. Wyspiańskiego 3                                        

z dopiskiem Konkurs o Władysławie Bartoszewskim 

6. Termin zgłaszania uczniów do udziału w Teście historycznym – do 03.11.2022 r. 

a. Przeprowadzenie Testu historycznego- 09.11.2022 godz. 10.00 w S.P nr 23 we Włocławku 

b. Kartę uczestnictwa należy przesłać  na adres e-mail: sp23wloc@wp.pl – zgodę na udział w Konkursie 

należy przekazać organizatorom w dniu przeprowadzenia Testu 

7. Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzców w 3 kategoriach: 

a. W kategorii ,,Praca plastyczna’’ Komisja nagrodzi 3 najlepszych uczniów. 

b. W kategorii „Test” Komisja nagrodzi 3 najlepszych uczniów.  

c. W kategorii „Praca pisemna” Komisja nagrodzi 3 najlepszych uczniów.  

   Komisja konkursowa w kategorii „Praca pisemna”  i ,,Praca plastyczna’’ dopuszcza również przyznanie              

po jednym wyróżnieniu. 

https://historia.wprost.pl/
https://www.kul.pl/
http://muzhp.pl/
mailto:sp23wloc@wp.pl


 

 

8. Ogłoszenie wyników: 

Podsumowanie Konkursu i wręczenie nagród laureatom nastąpi w dniu 17.11.2022 r. w SP nr 23                                   

we Włocławku 

9. Laureaci Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach 

organizacyjnych Konkursu. Udział w Konkursie jest jednoznaczny ze zgodą na publikację wizerunku                   

w materiałach promocyjnych i informacyjnych związanych z Konkursem. 

a. Zgody na udział w Konkursie w części polonistycznej lub plastycznej należy dostarczyć wraz z pracą.                     

b. Zgody na udział w Teście historycznym  należy przekazać organizatorom w dniu przeprowadzenia Testu. 

 

Koordynatorzy konkursu: 

Małgorzata Lubomska 

Danuta Kucharska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZGODA RODZICÓW 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła) 

 

................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………. 

 

 w Konkursie  interdyscyplinarnym pn. 

,,Warto być przyzwoitym- rok 2022 rokiem Władysława Bartoszewskiego’’ 

 

akceptuję Regulamin Konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

mojego dziecka przez Organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu 

zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych./Dz.U.Nr.101 z 

2002r.,poz.926 z póź. zm./ 

 

 …………………....................................................... 

czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

  



 

Międzyszkolny  Konkurs Interdyscyplinarny  

„Warto być przyzwoitym – rok 2022 rokiem 

       Władysława Bartoszewskiego” 

 

                 Karta  uczestnictwa 

Prosimy wypełnić bardzo czytelnie, drukowanymi literami. 

1. Nazwa i adres szkoły 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

     2.Imię i nazwisko uczestnika 

…………………………………………………………………………………………… 

   

     3.Obszar Konkursu ( historyczny, polonistyczny,                   

plastyczny). Proszę wpisać właściwe. 

a)…………………………………………………….. 

b)…………………………………………………….. 

c)……………………………………………………… 

    4. Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego 

  ………………………………………………………………………………………… 

Pieczęć szkoły                                          Podpis nauczyciela 

 

 


