
REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO 

„ WIELCY ORAWIANIE” 

1. Organizatorem konkursu jest Komitet Organizacyjny Obchodów 100 - lecia 

Odzyskania Niepodległości przez Polskę, powołany przez Antoniego Karlaka, Wójta 

Gminy Jabłonka. 

2. Partnerzy konkursu: Orawska Biblioteka Publiczna w Jabłonce, Orawskie Centrum 

Kultury w Jabłonce, Centrum Usług Wspólnych. 

3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i oddziałów 

gimnazjalnych w Gminie Jabłonka. 

4. Cel konkursu:  

 zainteresowanie, pogłębianie i motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy o 

historii regionu i Polski 

 popularyzowanie kultury regionalnej 

 kształtowanie poczucia własnej tożsamości i postaw patriotycznych 

 integracja społeczności Orawy 

 promocja Orawy i jej kultury 

 

5. Temat konkursu: „Wielcy Orawianie”. 

6. Obowiązujący zakres materiału i umiejętności:  

 Postacie zasłużone dla rozwoju świadomości narodowej na Orawie i przyłączenia 

jej do Polski po I wojnie światowej: 

 

- Ks. Infułat Ferdynand Machay 

- Piotr Borowy  

- Wojciech Halczyn 

- Wendelin Dziubek 

- Aleksander Matonóg 

- Eugeniusz Stercula 

- Jan Piekarczyk 

- Ignacy Suwada 

 



 Górna Orawa na przełomie XIX i XX wieku. Rozwój świadomości narodowej i 

problem granicy po 1918 roku. 

 Dostrzeganie związków przyczynowo – skutkowych, posługiwanie się 

terminologią historyczną 

 Umieszczanie wydarzeń, faktów we właściwym czasie i przestrzeni historycznej, 

ustalanie kolejności wydarzeń, obliczanie czasu minionych wydarzeń; 

 Praca z mapą historyczną 

 Interpretacja tekstu źródłowego związanego z tematyką konkursu. 

 

7. Wykaz literatury: 

 Jan Łabus, Górna Orawa na przełomie XIX i XX wieku. Rozwój świadomości 

narodowej i problem granicy po 1918 roku, w: Jabłonka, stolica polskiej Orawy. 

Historia i współczesność,  

 Jerzy M. Roszkowski, Jabłonka w latach 1910-1939, w: Jabłonka, stolica polskiej 

Orawy. Historia i współczesność 

 Biografie postaci: Ks. Infułat Ferdynand Machay, Piotr Borowy, Wojciech 

Halczyn, Wendelin Dziubek, Aleksander Matonóg, Eugeniusz Stercula, Jan 

Piekarczyk, Ignacy Suwada dostępne na stronie internetowej OCK w Jabłonce w 

zakładce Wielcy Orawianie, adres: www.ockorawa.pl 

 dodatkowo dla klas VII, VIII i III Gimnazjum: Spisz i Orawa w 75. Rocznicę 

powrotu do Polski północnych części obu ziem, pod red. Tadeusza M. Trajdosa, 

Kraków 1995, tamże sylwetki zasłużonych na Spiszu i Orawie: Tadeusz. M. 

Trajdos, Wojciech Halczyn; Ryszard M. Remiszewski, Piotr Borowy- obrońca 

praw naszych do ziem Orawy i Spisza; Ryszard Kantor, Ksiądz Ferdynand 

Machay; LeonRydel, Wendelin Dziubek – dowódca Legii Orawskiej 1918-1920 

8. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach: 

- klasy IV- VI 

- klasy VII-VIII i III Gimnazjum 

9. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody 

prawnych opiekunów na przetwarzanie danych osobowych uczniów do celów 

organizacyjnych (zał. nr 2).  Oświadczenia zostają w dokumentacji szkoły.  

10. Konkurs odbywać się będzie w dwóch etapach: 

 I etap szkolny: 

http://www.ockorawa.pl/


- etap szkolny przygotowują i przeprowadzają Szkolne Komisje powołane 

przez dyrektorów szkół biorących udział w konkursie 

-termin przeprowadzenia etapu szkolnego ustala Dyrektor Szkoły (do 25 

września 2018 roku) 

-w etapie szkolnym uczestniczy dowolna ilość uczniów 

- do II etapu należy zakwalifikować dwie osoby z każdej kategorii z każdej 

szkoły (za wyjątkiem Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jabłonce, która może 

wytypować 4 uczniów) 

- do etapu gminnego opiekunowie zgłaszają laureatów szkolnych do 30 

września 2018 roku na kartach zgłoszeniowych (zał. nr 1) w zapieczętowanej 

kopercie na adres: 

 

Centrum Usług Wspólnych 

ul. 3 Maja 1 

34-480 Jabłonka 

 (z dopiskiem: konkurs historyczny „Wielcy Orawianie”) 

 

 II etap gminny: 

- zostanie przeprowadzony 30 października 2018 roku o godzinie 9.00 (klasy 

IV-VI), godzina 10.00 (klasy VII-VIII i III Gimnazjum) 

- miejsce przeprowadzenia konkursu: Orawska Biblioteka Publiczna w 

Jabłonce  

- konkurs będzie miał formę testu  (pytania zamknięte i otwarte); czas pracy 45 

minut. 

- oceny prac dokona komisja w składzie: Katarzyna Karkos, Jadwiga 

Dziurczak, Andrzej Kwiecień 

- laureatami gminnego konkursu zostanie 5 uczestników, którzy zdobędą  

najwyższą liczbę punktów w danej kategorii wiekowej 

- laureaci konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Wójta Gminy 

Jabłonka  

- sprawdzenie prac i ogłoszenie wyników odbędzie się w ciągu 7 dni od 

napisania testu 



- informacja o wynikach konkursu i terminie rozdania nagród zostanie 

zamieszczona na stronie internetowej Gminy Jabłonka www.jablonka.pl w 

zakładce Niepodległa, 100-lecie Niepodległości 1918-2018 

- wszystkim uczestnikom konkursu zostaną wręczone pamiątkowe dyplomy 

 

11. O wszystkich sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem decyduje 

Organizator.                                   

12. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub 

zaskarżeniu. 

 

 

 

http://www.jablonka.pl/


Zał.1                                                                                                                  

………………………………………      data ………………… 

pieczątka szkoły       

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

udziału w gminnym konkursie historycznym, pt. 

„Wielcy Orawianie” 

Edycja 2018  

1. Nazwa szkoły…………………………………………………………………. 

2. Adres…………………………………………………………………………… 

3. Telefon ………………………………………………………………………… 

4. Laureaci etapu szkolnego: 

 

Imię i nazwisko ucznia Klasa  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

5. Imię i nazwisko opiekuna ……………………………………………………. 

                                                                                     

                        pieczątka i podpis       

                                                                                                                                                                 

Dyrektora Szkoły: 

 



Zał. 2 

GMINNY KONKURS HISTORYCZNY 

„Wielcy Orawianie” 

EDYCJA 2018 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA 

1. Imię i  nazwisko  Rodzica/Opiekuna 

……………………………………………………………………………………. 

2. Kod pocztowy, miejscowość 

…………………………………………………………………………………….. 

3. Ulica, numer budynku 

……………………………………………………………………………………. 

4. Numer telefonu 

……………………………………………………………………………………. 

OŚWIADCZENIE 

 Oświadczam, że: 

1) Jestem prawnym opiekunem  

…………………………………………………………………………………………. 

            /imię i nazwisko ucznia-uczestnika konkursu/ 

2)  Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka do 

celów związanych z jego udziałem w gminnym konkursie historycznym „Wielcy 

Orawianie”, edycja 2018, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie 

danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 922). 

 

 

                                                                                                          

………………………………………….. 

                                                                               /data i czytelny podpis Rodzica/Opiekuna/ 


