
XX Powiatowy Konkurs Historyczny 

W latach 1919 - 1921 ważyła się sprawa przynależności państwowej Górnego Śląska. Odzyskanie przez 

Polskę niepodległości w 1918 roku wzmogło działający na Górnym Śląsku polski ruch narodowy, który 

dążył do przyłączenia tych ziem do odrodzonego państwa polskiego. W czerwcu 2022 roku przypada 

setna rocznica uroczystego przyłączenia części Górnego Śląska, w tym powiatu pszczyńskiego do 

Polski. Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie w celu ożywienia pamięci o tych 

wydarzeniach, kształtowania lokalnego patriotyzmu oraz rozbudzania szacunku i przywiązania do tradycji 

własnego narodu i „małej ojczyzny” zaprasza chętnych do wzięcia udziału w powiatowym konkursie 

historycznym z okazji 100. rocznicy przyłączenia części Górnego Śląska do Polski.  

 

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej oraz uczniów szkół 

ponadpodstawowych. Proponujemy następującą tematykę konkursu: 

 

„100. rocznica przyłączenia części Górnego Śląska do Polski” 

 

1. Jesteś redaktorem gazety „Goniec Górnośląski” i obserwujesz wydarzenia w 

Pszczynie w czerwcu 1922 roku. Przeprowadź wywiad z dr. Franciszkiem Lerchem, 

pierwszym starostą pszczyńskim. 

2. Opracuj prezentację multimedialną dotyczącą wydarzeń na Górnym Śląsku w 1922 

roku. Tematyka prezentacji może obejmować postaci, które były uczestnikami tych 

wydarzeń (wybitni działacze polityczni i społeczni, zasłużeni powstańcy), fotografie, 

miejsca doniosłych wydarzeń itp. 

3. Opracuj numer lokalnej gazety, który w całości  poświęcony będzie tematyce 

przyłączenia  powiatu pszczyńskiego do Polski w czerwcu 1922 roku 

4. Opracuj projekt graficzny na temat: „Uroczyste przyłączenie powiatu pszczyńskiego 

do Polski w czerwcu 1922 roku”  

5. Napisz opowiadanie dla dzieci, które w swej treści nawiązywać będzie do wydarzeń 

w Pszczynie w czerwcu 1922 roku  

6.  Przedstaw sylwetkę wybranej przez siebie postaci, która brała udział w 

uroczystościach przyłączenia powiatu pszczyńskiego do Polski w 1922 roku. Uzasadnij 

swój wybór. 

7. Jesteś Polakiem mieszkającym w Pszczynie w czerwcu 1922 roku. Twoi krewni 

mieszkają w niemieckiej części Górnego Śląska. Opisz im przebieg uroczystości 

przyłączenia powiatu pszczyńskiego do Polski. Opisz Twoje osobiste przeżycia. 

 



 

Wytyczne: 

 

 FORMA PRACY DOWOLNA: m. in.: rozprawka, esej, opowiadanie,  prezentacja 

multimedialna, plakat, szkic, grafika, akwarela, fotografia, gra dydaktyczna 

 OBJĘTOŚĆ prac pisemnych do 3 stron znormalizowanego maszynopisu (1800 znaków na 

stronie);  

 W konkursie fotograficznym prosimy o nadesłanie zdjęć formatu 10x15.  

 prezentacja multimedialna - do 20 slajdów;  

 w przypadku gry historycznej konieczne jest określenie formy gry, jej formatu, ilości graczy, 

czasu gry, wieku uczestników oraz preferowany czas rozgrywki 

 prace konkursowe powinny zawierać informacje na temat źródeł, z których autor 

korzystał. 
 Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: oryginalność ujęcia tematu, poprawność 

merytoryczna, projekt graficzny, samodzielność wykonania pracy. 

 praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana i nie może naruszać 

praw autorskich osób trzecich.  

 UWAGA: Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania 

prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich. Przesłane prace przechodzą na 

własność organizatorów. 

 Na uczestników konkursu czekają  dyplomy oraz nagrody rzeczowe.   

 

TERMIN SKŁADANIA PRAC UPŁYWA: 29 kwietnia 2022 r. 
 

- prace będą oceniane w 2 kategoriach wiekowych:  

a) szkoły podstawowe: klasy 7 i 8  

b) szkoły ponadpodstawowe 

- o terminie i miejscu rozstrzygnięcia konkursu uczestnicy i ich opiekunowie zostaną 

poinformowani w osobnym piśmie i komunikacie na stronie https://popppszczyna.pl/ 

- ocenie przez jury konkursowe podlegać będą tylko prace indywidualne! 

- prace muszą być podpisane i zawierać podstawowe dane: 

> imię i nazwisko autora oraz określenie wybranego tematu konkursu 

> nazwa i adres szkoły, klasa;  

> imię i nazwisko nauczyciela, który zachęcił do udziału w konkursie, nr. tel. oraz e-mail 

 

 

MIEJSCE SKŁADANIA PRAC:  
Biuro Powiatowego Ognisko Pracy Pozaszkolnej 

43-200 Pszczyna 

ul. 3 Maja 7 

tel. 0 32 210 24 98 lub 517 067 500 

 

 

 

 

   Zapraszamy! 
 

 

 


