
 

 

 

 

Zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 
w konkursie „Dyplomacja publiczna 2021” 

REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO 

Sojusz Piłsudski – Petlura 

 

1. Organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Historyczne z siedzibą w Warszawie, 

zarejestrowane pod adresem: Rynek Starego Miasta 29/31, 00-272 Warszawa, nazywane 

dalej PTH. Partnerem konkursu jest Instytut Polski w Kijowie. Konkurs jest realizowany w 

ramach projektu Wokół Chocimia – promocja historii Polski na Ukrainie, będącego za-

daniem publicznym finansowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkur-

sie „Dyplomacja publiczna 2021”. 

 

2. Cele konkursu:  

• popularyzacja wiedzy o historii Polski w środowisku szkół nauczających języka polskiego,   

• rozwijanie zainteresowania historią Polski wśród młodzieży uczącej się języka polskiego, 

• wzmacnianie kompetencji nauczycieli w zakresie wiedzy z historii Polski, kultury oraz 

sztuki, 

• tworzenie warunków do pogłębiania wiedzy i umiejętności z zakresu historii Polski, kultury 

oraz sztuki. 

 

3. Adresaci – uczniowie klas 10-11 klasa (16-17 lat). 

 

4. Zakres tematyczny:  

• Sojusz Piłsudski – Petlura: wojna polsko-bolszewickiej (1919-1921) i negocjacji pol-

sko-ukraińskich (1919-1920). 

 

5. Sposób przeprowadzenia konkursu: 

• konkurs polega na przygotowaniu pracy w jednej z form:  

➔ eseju,  

➔ prozy/poezji,  

➔ filmu/animacji,  

• uczniowie zgłaszają chęć udziału w konkursie do nauczyciela odpowiadającego za kon-

kurs,  

• nauczyciel przekazuje prace uczniów swojej szkoły wraz ze zgłoszeniami do koordyna-

tora konkursu w terminie określonym w regulaminie,  

• prace będą podlegały ocenie komisji konkursowej,  

• zwycięzcami konkursu zostanie 12 uczestników, których prace zostaną najwyżej oce-

nione, 

• zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, 

• wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplom za udział w konkursie, 
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• nauczyciele będą mogli wziąć udział w wykładzie na temat Sojuszu Piłsudski – Petlura 

oraz webinarium dotyczącym wojny polsko-bolszewickiej (1919-1921) i negocjacji pol-

sko-ukraińskich (1919-1920).  

 

6. Terminarz:  

• ogłoszenie konkursu – 4 września 2021 r.  

• termin przesłania prac do dnia 22 października 2021 r.  

• ogłoszenie wyników konkursu do dnia 11 listopada 2021 r.  

 

7. Organizator przekaże zestaw źródeł dotyczących problematyki konkursu.  

 

8. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza akceptację regulaminu konkursu oraz wyrażenie 

zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku. Uczestnicy konkursu wraz ze zło-

żeniem pracy konkursowej udzielają organizatorowi nieodpłatnie licencji na publikację 

pracy w intrenecie oraz udostępnienie ich partnerowi oraz innym uczestnikom konkursu.  


