
                                       

 

 
 

IV edycja KONKURSU PATRIOTYCZNEGO 
KOSĄ I BAGNETEM. POLACY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ POD WODZĄ  

KOŚCIUSZKI I PIŁSUDSKIEGO. GRA EDUKACYJNA 

dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2016/2017 

 

 

I. Zasady ogólne. 

1. Organizatorem konkursu „Kosą i bagnetem. Polacy w walce o niepodległość pod wodzą 

Kościuszki i Piłsudskiego” zwanego dalej Konkursem jest Pedagogiczna Biblioteka 

Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. 

2. Partnerami Konkursu jest Muzeum Narodowe w Krakowie oraz Muzeum Historyczne 

Miasta Krakowa. 

3. Konkurs przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora 

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej. Siedzibą Komisji jest Pedagogiczna Biblioteka 

Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja, al. M. Focha 39,  30-119 Kraków. 

4. Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wyników Konkursu będą przekazywane 

poprzez stronę internetową:www.pbw.edu.pl 

 

II. Cele Konkursu. 

1. Kształtowanie patriotycznych postaw uczniów poprzez poznawanie dziedzictwa, kultury, 

historii swojego kraju. 

2. Wzbogacenie wiedzy z zakresu historii walki o niepodległość i uświadomienie roli czynu 

zbrojnego Tadeusza Kościuszki i Józefa Piłsudskiego. 

3. Wzmacnianie szacunku dla dóbr kultury i sztuki oraz historii Polski. 

4. Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej, czytania tekstów ikonicznych oraz 

wykorzystania informacji. 

 

III. Uczestnictwo w Konkursie. 

1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do uczniów gimnazjów województwa 

małopolskiego. 

2. W Konkursie biorą udział zespoły uczniów liczące 3-5 osób. 

3. Konkurs jest przeprowadzany w dwóch etapach: szkolnym i wojewódzkim. 

4. Przystąpienie uczniów do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu 

Konkursu. 

5. Zwycięzcy Konkursu, tj. laureaci otrzymują zaświadczenia oraz nagrody ufundowane  

m.in. przez Organizatora. 
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IV. Harmonogram Konkursu. 

Lp. Zadanie Termin 

1. Zgłoszenie przez szkołę udziału w konkursie – wypełnienie 
karty zgłoszenia dostępnej na stronie 
internetowej:www.pbw.edu.pl 

od 9 do 23 stycznia 
2017 r. 

 

2. Opublikowanie listy szkół zakwalifikowanych do udziału  
w Konkursie na stronie internetowej Organizatora. 

25 stycznia 2017 r. 

3. Opublikowanie materiałów edukacyjnych pt.: „Kosą  
i bagnetem. Polacy w walce o niepodległość pod wodzą 
Kościuszki i Piłsudskiego” na platformie e-learningowej 
PBW w Krakowie: http://pbw.moodle.com.pl/ 

14 lutego 2017 r. 

4. Etap szkolny – forma testu do 24 marca 2017 r. 
 

5. Przekazanie do komisji wojewódzkiej protokołu z eliminacji 
szkolnych (załącznik nr 2 do Regulaminu) 

do 3 kwietnia 2017 r. 

6. Opublikowanie listy uczestników zakwalifikowanych  
do etapu wojewódzkiego  na stronie internetowej 
Organizatora konkursu. 

do 10 kwietnia 2017 r. 

7. Etap wojewódzki – forma gry 24 i 31 maja 2017 r. 
 

8. Opublikowanie listy laureatów i osób wyróżnionych na 
stronie internetowej Organizatora konkursu.  

2 czerwca 2017 r. 

9. Uroczyste podsumowanie konkursu 
 

7 czerwca 2017 r. 

 

V. Przebieg konkursu. 

1. Szkoła zgłasza swój udział w Konkursie poprzez wypełnienie karty zgłoszenia 

zamieszczonej na stronie internetowej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej  

w Krakowie: www.pbw.edu.pl 

2. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo 

odmówienia przyjęcia zgłoszenia szkoły ze względu na brak miejsc. 

3. Etap szkolny przeprowadzany jest przez szkolną komisję konkursową powołaną przez 

dyrektora szkoły. 

4. Komisja szkolna przeprowadza etap szkolny w terminie do 24 marca 2017 r. i wyłania 

tylko jeden zespół liczący od 3 do 5 uczniów na podstawie testu przygotowanego we 

własnym zakresie w oparciu o materiały edukacyjne pt.„Kosą i bagnetem. Polacy  

w walce o niepodległość pod wodzą Kościuszki i Piłsudskiego” Materiały te będą 

dostępne na platformie e-learningowej PBW w Krakowie: http://pbw.moodle.com.pl/ 

5. Komisja szkolna uzyskuje zgodę rodziców (prawnych opiekunów) na udział uczniów  

w konkursie, na przetwarzanie do celów konkursu danych osobowych uczniów  

i wykorzystywanie wizerunku w materiałach konkursu oraz uzyskuje ich potwierdzenie,  
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że zapoznali się z Regulaminem i akceptują jego postanowienia, zgodnie z wzorem 

(załącznik nr 1 do Regulaminu). Oświadczenia te zostają w szkole. 

6. Komisja szkolna przesyła protokół z przebiegu eliminacji szkolnych zgodnie z wzorem  

(załącznik nr 2 do Regulaminu) do komisji wojewódzkiej. Rozstrzygnięcie komisji szkolnej 

jest ostateczne. 

7. Komisja wojewódzka na podstawie przesłanych protokołów szkolnych kwalifikuje zespoły 

uczniów do eliminacji wojewódzkich. 

8. Etap wojewódzki organizuje i przeprowadza komisja wojewódzka w dwóch terminach: 

24 i 31 maja 2017 r. 

9. Konkurs rozgrywany jest na terenie ograniczonym: al. 3 Maja, al. Marszałka F. Focha, 

Rynek Główny i rozpoczyna o godz. 9.00. Obecność drużyn i nauczycieli opiekunów 

obowiązkowa. Powrót do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, al. M.F. Focha 39 –  

ok. godz. 13.00. Szczegółowe informacje o miejscu rozpoczęcia gry zostaną podane na 

stronie internetowej Organizatora Konkursu dn. 10 kwietnia 2017 r. 

10. W poszczególnych punktach gry zespoły uczniów rozwiązują zadania konkursowe. 

Uczniowie otrzymują pisemną informację o kryteriach oceny oraz uzyskanej liczbie 

punktów. 

11. Komisja wojewódzka po rozegraniu gry przez wszystkie zespoły uczniów wyłania 

zwycięzców tj. laureatów – zespoły uczniów, które zajęły I. II i III miejsce.  

Dopuszcza się miejsca ex aequo. 

12. Komisji wojewódzkiej przysługuje prawo przyznania wyróżnień dla zespołów uczniów. 

13. Rozstrzygnięcie komisji wojewódzkiej jest ostateczne. 

14. Komisja wojewódzka ogłasza listę laureatów na stronie internetowej Organizatora 

Konkursu. 

15. Szczegółowa informacja o miejscu uroczystego zakończeniu i podsumowaniu Konkursu, 

które nastąpi dnia 7 czerwca 2017 roku, zostanie podana w odrębnym komunikacie. 

16. Komisja szkolna i wojewódzka prowadzi dokumentację Konkursu do 31 sierpnia 2017 r. 

  

VI. Zasady gry. 

1. Gra przeprowadzana jest przez nauczycieli bibliotekarzy PBW i pracowników Muzeum         

Narodowego w Krakowie, którzy obecni są na punktach kontrolnych gry  /posiadają 

identyfikatory/. 

2. Motywem przewodnim jest wsparcie wojskowych działań powstańczych, ochrona 

pamiątek historycznych, budowa kolekcji muzealnych, rekonstrukcja wydarzeń 

politycznych związanych z narodowymi bohaterami oraz tworzenie faktografii Polski XVIII  

i XX wieku. 

3. Ćwiczenia i pytania konkursowe obejmują wiedzę o historii Polski w XVIII i XX ze 

szczególnym uwzględnieniem dziejów walk o suwerenność naszego kraju oraz roli jaką 

odegrało przywództwo Kościuszki i Piłsudskiego w organizacji powstania narodowego  

i w odzyskaniu niepodległości. Podstawowym źródłem informacji jest specjalnie 



„Kosą i bagnetem. Polacy w walce o niepodległość pod wodzą Kościuszki i Piłsudskiego” 
IV edycja Konkursu Patriotycznego. Gra edukacyjna dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego  

w roku szkolnym 2016/2017 
 

4 

 

przygotowany materiał szkoleniowy dla uczniów i nauczycieli na platformie  

e-learningowej PBW pt.: „Kosą i bagnetem. Polacy w walce o niepodległość pod wodzą 

Kościuszki i Piłsudskiego”. 

4. Zespoły uczniowskie, wyposażone w instrukcje, przy kolejnych punktach gry wykonują 

określone zadania wykazując się wiedzą historyczną, umiejętnością pracy zespołowej  

i twórczego myślenia. Większość punktów gry zostanie zorganizowana w oryginalnych 

lokalizacjach, świadkach wydarzeń związanych z postaciami Tadeusza Kościuszki i Józefa 

Piłsudskiego. 

5. Warunkiem ukończenia gry jest dotarcie do wszystkich punktów gry według wyznaczonej 

w instrukcji kolejności, udział w rozwiązywaniu problemów i zadań otrzymanych od 

nauczycieli PBW i dostarczenie Naczelnikowi Sił Zbrojnych tajnych dokumentów działań 

mobilizacyjnych oraz ich rozszyfrowanie. Czas wymarszu nie jest punktowany. 

6. Dla uczestników gry przewidziano poczęstunek. 

 

VII. Zasady bezpieczeństwa. 

1. Gra odbywa się przy nieograniczonym ruchu drogowym. 

2. Wszyscy członkowie zespołów powinni poruszać się tylko i wyłącznie po chodnikach  

i przestrzegać zasad ruchu pieszych. 

3. Opiekun grupy powinien posiadać telefon komórkowy /kontakt z Naczelnikiem Sił 

Zbrojnych  w razie ewentualnej potrzeby/. 

4. Za szkody wynikłe wobec uczestników i osób trzecich Organizator nie odpowiada. 

 

VIII. Postanowienia końcowe. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator 

Konkursu. 

2. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące po opublikowaniu ich na stronach internetowych 

Organizatora:  www.pbw.edu.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian 

organizacyjnych/przerwanie, zmiana lub przedłużenie konkursu/ z powodu 

niesprzyjających warunków pogodowych. 

3. Dane osobowe uczestników Konkursu są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 

 
Szczegółowych informacji udzielają: 

Katarzyna Bartuś – Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji Konkursowej,  
tel.: (12) 427 31 98 w. 19;e-mail: katarzyna.bartus@pbw.edu.pl 
Marzena Sula-Matuszkiewicz – Wiceprzewodnicząca Wojewódzkiej Komisji Konkursowej, 
tel.:(12) 427 33 77 w. 20; e-mail: marzena.sula@pbw.edu.pl 
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PATRONAT HONOROWY: 

 
 

 

 
 
 

PATRONAT MEDIALNY: 
 

 

 

 

 

Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu  

 
 

Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) uczniów biorących udział w Konkursie: 
Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

 
mojego dziecka .......................................…………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko) 

 
ucznia  

..................................................................................................................................................... 
(nazwa szkoły) 

 

do celów związanych z jego udziałem w IV edycji konkursu patriotycznego „Kosą i bagnetem. 

Polacy w walce o niepodległość pod wodzą Kościuszki i Piłsudskiego” dla uczniów gimnazjów 

województwa małopolskiego w roku szkolnym 2016/2017 organizowanym przez 

Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem w/w Konkursu i akceptuję jego 

postanowienia. 

 

                                  

..................................................................................................................................................... 
data i podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikowanie na stronie internetowej Organizatora 

www.pbw.edu.pl 

 imienia i nazwiska oraz nazwy szkoły mojego dziecka na liście zakwalifikowanych do 

etapu wojewódzkiego oraz na liście laureatów i liście osób wyróżnionych; 

 fotograficznego  wizerunku mojego dziecka w materiałach pokonkursowych. 

 

 

..................................................................................................................................................... 
data i podpis rodzica (opiekuna prawnego) 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu  

 

 

 pieczątka szkoły                   miejscowość,                                       data  

 

 

WZÓR 

Protokół z etapu szkolnego konkursu 

„Kosą i bagnetem. Polacy w walce o niepodległość pod wodzą Kościuszki i Piłsudskiego” 

 
 

Pełna nazwa szkoły:   .......................................................................................................................................... 

 

Adres, telefon:   .................................................................................................................................................. 

 

Liczba wszystkich uczniów biorących udział w eliminacjach szkolnych: ................................. 

 

Zespół uczniów reprezentujący szkołę(3 do 5 uczniów): 

 

 
Lp. 

 
Nazwisko ucznia Imię ucznia 

Data 
urodzenia 

Miejsce 
urodzenia 

Imię i nazwisko opiekuna 
naukowego 

1         

2         

3         

4      

5      

 

Ewentualne dodatkowe informacje o przebiegu konkursu: 
.......................................................................................................................................................................................................

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

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

 

Podpisy członków Komisji Konkursowej: 

Przewodniczący............................................................................................................................ 

 

Członkowie: 

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

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

 

Dyrektor szkoły ........................................................................... 


