
       XXI Powiatowy Konkurs Historyczny 

 

20 kwietnia 2023 roku przypada 150. rocznica urodzin Wojciecha Korfantego, jednego z ojców 

naszej niepodległości, wielkiego syna śląskiej ziemi, na stałe związanego z chrześcijańską 

demokracją, wybitnego polityka, myśliciela społecznego i publicysty. Był patriotą i orędownikiem 

narodowej jedności. W uznaniu wielkich zasług Wojciecha Korfantego i w związku z 100. rocznicą 

przyłączenia Górnego Śląska do Polski Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2023 

„Rokiem Wojciecha Korfantego" 

 

Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie w celu ożywienia pamięci o tej wybitnej 

postaci oraz w celu rozbudzania szacunku i przywiązania do tradycji własnego narodu i „małej 

ojczyzny” zaprasza chętnych do wzięcia udziału w powiatowym konkursie historycznym  

pt. „ Wojciech Korfanty – Ślązak, Polak, Europejczyk”. Konkurs skierowany jest do uczniów 

szkoły podstawowej oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. 

 

Proponujemy następującą tematykę: 
 

1. Opracuj  przewodnik po najważniejszych miejscach związanych z życiem i działalnością 

Wojciecha Korfantego (dopuszcza się formę prezentacji multimedialnej). 

2. Karykatura  lub grafika pt. „Wojciech Korfanty – człowiek z familoka” – przedstaw 

głównego bohatera jako polityka, redaktora, wielkiego Ślązaka. 

3. Zaprojektuj plakat do filmu lub spektaklu, którego tematyka dotyczyć będzie życia i działalności 

Wojciecha Korfantego. 

4. Jesteś korespondentem zachodnioeuropejskiego dziennika w Polsce w okresie międzywojennym. 

Napisz artykuł o relacjach Wojciecha Korfantego z przeciwnikami politycznymi. 

5. Zredaguj gazetę pt. „Korfantówka”, w której zaprezentujesz działalność Wojciecha  

Korfantego na rzecz Górnego Śląska w okresie plebiscytu i powstań śląskich. 

6. „Gdyby biurko mogło powiedzieć...” – tuż przed podziałem Górnego Śląska w gabinecie 

Korfantego odbywało się wiele rozmów indywidualnych oraz telefonicznych z jego bliskimi 

współpracownikami oraz polskimi i  zagranicznymi politykami. Co mogłoby opowiedzieć 

nam biurko Korfantego, gdyby oddać mu głos. Przygotuj relację lub nagraj słuchowisko 

(zapisz go w formacie MP3 lub MP4). 

7. Spacer z Korfantym – wybierz się na spacer z Wojciechem Korfantym. Przygotuj  

max 2 minutowy film, w którym  oddasz głos głównemu bohaterowi na Górnym Śląsku. 

Ustosunkuj się w nim do słów Korfantego: Wypowiadam gorącą prośbę do ludu śląskiego, 

by pozostał wierny zasadom chrześcijańskim i swemu przywiązaniu do Polski, by nie 

ustawał w pracy i poświęceniu, aby z Polski zrobić taką Polskę, jaka jest godna naszych 

marzeń. Dopuszcza się pracę dwuosobową  zapisaną w formacie MP4. 

 

 



Wytyczne: 

 

 FORMA PRACY  DO WOLNA: m.in.: rozprawka, esej, opowiadanie,  prezentacja 

    multimedialna, plakat, szkic, grafika, akwarela, fotografia, 

 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 wyboru tematu nr 6 i 7 prace należy przesłać w formacie MP3 lub MP4 za 

pomocą transferu plików np. https://wetransfer.com , dysk Google lub one drive na adres mailowy: 

konkurs historyczny.pszczynapopp@gmail.com 

 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. 

 Każdy uczestnik może do konkursu zgłosić tylko jedną pracę konkursową. 

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

 praw autorskich osób trzecich. 

 Udział w konkursie jest bezpłatny. 

 

 UWAGA: Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania 

 prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich. Przesłane prace 

przechodzą na własność organizatorów. 

 Przesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu. 

 Na uczestników konkursu czekają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.   

 

TERMIN SKŁADANIA PRAC UPŁYWA: 15 kwietnia 2023 r. 
 

➢ Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 kwietnia 2023 r. 

 

➢ Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej POPP w Pszczynie 

➢ Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora 

 Prace będą oceniane w 2 kategoriach wiekowych: 

            a) szkoły podstawowe 

            b) szkoły ponadpodstawowe 
 

➢ Ocenie przez jury konkursowe podlegać będą tylko prace indywidualne. W przypadku 

wyboru tematu nr 7 dopuszcza się zespoły dwuosobowe. 
 

➢ 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 

➢ Wręczenie nagród i dyplomów dla laureatów XXI Konkursu Historycznego nastąpi  

    w Muzeum Prasy Śląskiej w Pszczynie. 
 

➢ O terminie rozdania dyplomów i nagród uczestnicy konkursu i ich opiekunowie zostaną 

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

 

MIEJSCE SKŁADANIA PRAC:  
Powiatowego Ognisko Pracy Pozaszkolnej / 43-200 Pszczyna 

ul. 3 Maja 7   /  tel. 0 32 210 24 98 lub 517 067 500    Serdecznie zapraszamy! 

 

https://wetransfer.com/
https://popppszczyna.pl/

