
 
 

„Polska to jest wielka rzecz” 

S. Wyspiański, „Wesele” 
 

Regulamin konkursu interdyscyplinarnego związanego z obchodami 100-lecia 

odzyskania niepodległości 
 

1. Organizatorem konkursu jest Bielska Szkoła Przemysłowa. 

2. Konkurs adresowany jest do uczniów naszej szkoły (obowiązkowy udział każdej 

klasy) oraz uczniów innych szkół, zwłaszcza ze starszych klas gimnazjum i szkoły 

podstawowej. 

3. Celem konkursu jest zainspirowanie młodzieży do przybliżenia sobie historii i kultury 

polskiej w szerokim jej rozumieniu, głównie poprzez własne działania i poszukiwania 

materiałów w różnych źródłach, oraz zainspirowanie do przypomnienia i nagłośnienia 

sylwetek Polaków, którzy szczególnie zasłużyli się dla Polski i jej dobrego imienia. 

4. Konkurs został tak zaplanowany, by mógł się do niego włączyć każdy, niezależnie 

od predyspozycji i uzdolnień. Konkurencje zgrupowaliśmy w kilka głównych 

kategorii.  

5. Ostatecznym celem konkursu jest doznanie dumy z przynależności do narodu 

polskiego i uczestnictwa w jego dorobku kulturowym. 

 

Kategorie konkursowe: 

 

QUIZ 

1. A to historia! Quiz historyczny dla drużyn trzyosobowych. 
 Każda klasa typuje jedną drużynę w drodze eliminacji klasowych. Eliminacje w klasach BSP 

zostaną przeprowadzone na lekcjach wychowawczych według pytań przygotowanych 

przez nauczycieli historii. Kolejny etap odbędzie się w finale. 



 

SYMPOZJUM 

2. Sesja naukowa  

Wielcy, znani, zapomniani 
Zadaniem uczestników jest przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat jednej, 

dwóch lub trzech postaci, które rozsławiły imię Polski poprzez swoje sukcesy 

w dziedzinie sztuki, polityki, wojskowości, literatury, odkryć, sportu, nauki itd. Szukajcie 

wybitnych śpiewaków, kompozytorów, lekarzy, aktorów, konstruktorów i wizjonerów. 

Każda osoba biorąca udział w sesji musi ją interesująco przedstawić oraz przygotować 

jej portret z dołączoną notatką – biogramem w wersji papierowej (format małego plakatu). 

Każda klasa przygotowuje trzy prezentacje. Regulamin nie przewiduje w tej konkurencji 

pracy zespołowej. Czas prezentacji do 5 min. 

 

Historia BSP z historią Polski w tle 
Prezentacja dziejów Bielskiej Szkoły Przemysłowej (dawniej Państwowej Szkoły 

Przemysłowej) na tle sytuacji politycznej kraju lub prezentacja najbardziej zasłużonych 

dla szkoły i regionu sylwetek polskich pedagogów bądź wychowanków. 

 

 

FILM 

3. Spot reklamowy.  
Nakręć krótką, ok 30 sekundową reklamę telewizyjną na jeden z poniższych tematów. 

Oddaj na nośniku elektronicznym z metryczką. 

 

Polska? Dodaj do ulubionych. Spot reklamowy promujący polską kulturę. 

 

W mojej pięknej ojczyźnie- polszczyźnie... Spot promujący bogate polskie słownictwo 

lub zwalczający najczęstsze błędy językowe  

 

 

FOTOGRAFIA 

4. A to Polska właśnie - konkurs fotograficzny ukazujący najciekawsze polskie 

krajobrazy, obiekty architektoniczne, zakątki i zaułki. Ocenie podlega wybór obiektu 

i sposób jego przedstawienia. Zdjęcia nie mogą być wcześniej publikowane, 

do każdego należy dołączyć metryczkę. 

 

MODA 

5. Zaprojektuj kolekcję ubrań inspirowanych polskimi strojami historycznymi 

i/lub ludowymi. 3-5 projektów oddaj w wersji graficznej. Przygotuj ich ustną 

prezentację. 

 

 

GRAFIKA 

6. Zaprojektuj grafikę związaną ze stuleciem niepodległości, która mogłaby być 

nadrukiem na koszulce, kubku lub innym przedmiocie reklamowym. 

 

7. Zaprojektuj plakat związany z rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Oddaj wydrukowany wraz z metryczką. Przygotuj się do jego ustnej prezentacji. 



 

SCENICZNE 

8. Bo za naszą Polskę idą w bój... Konkurs chórów i solistów 
Konkurencja reprezentowana przez każdą klasę BSP. Z każdego zespołu klasowego należy 

wytypować solistów lub grupy śpiewacze, które wykonają pieśń lub wiązankę pieśni 

patriotycznych albo żołnierskich. Prezentacja do 5 minut. Własny podkład muzyczny 

lub akompaniament. 

 

9. Niech się Polska przyśni tobie... konkurs recytatorski, w którym uczestnicy 

przypomną najpiękniejsze strofy o Polsce lub najpiękniejsze wiersze polskich 

poetów. 

 

10. Remiks - powiązanie np. recytacji tekstu z muzyką i obrazem w taki sposób, 

by pogłębić lub poszerzyć interpretację utworu 

 

11. Kocham, lubię, szanuję... czasem sobie żartuję - arcydzieła literatury polskiej 

z przymrużeniem oka. Napisz parodię utworu lub fragmentu utworu należącego 

do klasyki polskiej literatury. Prezentacja parodii na scenie do 5 min. Zadanie 

dla pojedynczych wykonawców lub zespołów 2 – 3 osobowych. 

 

LITERACKI 

12. Kto Ty jesteś? Posługując się dowolną formą wypowiedzi (np. esej, zapiski 

z dziennika, list, autocharakterystyka, wiersz) napisz o swoim stosunku do ojczyzny, 

swoim rozumieniu patriotyzmu w XXI wieku, wartości przynależności. 

Twoja wypowiedź nie może być krótsza niż 300 słów, nie dłuższa niż 2 strony 

maszynopisu (reguła nie dotyczy utworów lirycznych). Oddaj pracę wydrukowaną 

i w wersji elektronicznej, dołącz metryczkę i informację, czy sam zaprezentujesz tekst 

na scenie. 

 

 

Uwagi końcowe 

 Konkurs odbywa się w Bielskiej Szkole Przemysłowej. Pierwsze eliminacje będą 

miały miejsce w II semestrze roku szkolnego 2017/2018, a finał nastąpi 

w pierwszym tygodniu listopada 2018 roku.  

 Uczniów spoza szkoły prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do konkursu (finału) 

po uprzednim przeprowadzeniu eliminacji w swojej szkole na adres sekretariatu 

BSP z adnotacją, że chodzi o konkurs rocznicowy „Polska to jest wielka rzecz”.  

 Prace zgłoszone do konkursu nie podlegają zwrotowi. 

 Uczestnicy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na ewentualną publikację 

prac lub ich fragmentów oraz swojego wizerunku. 

 W konkursie nie przewiduje się podziału na kategorie wiekowe. 

 Wszyscy laureaci zostaną nagrodzeni. 

 Komisję konkursową powołuje Dyrektor Bielskiej Szkoły Przemysłowej. 

Do pracy w komisji zostaną zaproszeni także opiekunowie uczestników 


