
Konkursu Wiedzy: „Józef Wybicki i jego epoka” 

 

Wprowadzenie do regulaminu: 

Okres przyjmowania zgłoszeń do konkursu:   

od 26 września 2022 do 24 października 2022 r, 

Dane kontaktowe: e-mail: k.lutek@muzeumtradycji.pl; tel. 42 620 05 70   

Sekcja Edukacyjna - Kamila Lutek-Urbaniak 

 

Pod tym linkiem: https://drive.google.com/drive/folders/1IG3faLNs26rbw0K9Q-

1aHl9RPjSJI3u2?usp=sharing - dostępne pliki pdf z niżej wyszczególnioną literaturą 

 

Wymagana literatura przedmiotu dla obu kategorii wiekowych: 

1. Markiewicz M., Historia Polski 1492-1795, Kraków 2002, s. 651-719. 

2. Chwalba A., Historia Polski 1795-1918, Kraków 2000  r., s. 221-256. 

3. Dworecki Z., Józef Wybicki, Poznań 1980 r., ss. 30. 

4. Zajewski W., Józef Wybicki i sprawa Konstytucji 3-go Maja, Gdańsk 1991, ss. 16. 

5. Mazurek Dąbrowskiego oraz pieśni i piosenki patriotyczne, red. A. Antosiewicz, Kraków 

2019, s. 7-24. 

6. Lutek-Urbaniak K., Śpiewnik pieśni patriotycznych z opracowaniem historycznym, Łódź 

2019, s. 9-25. 

 

Dodatkowa literatura przedmiotu dla Szkół Średnich: 

1. Zajewski W., Józef Wybicki, Warszawa 1983 r., ss. 312 

2. Karpińska M., Ziemie polskie po trzecim rozbiorze. Księstwo Warszawskie, Królestwo 

Polskie i zabór rosyjski - do 1831 roku, [w:] Historie Polski w XIX wieku, t.2, red. V. 

Urbaniak, Warszawa 2012, s. 7-110 

 

Można korzystać z innych pozycji dostępnych w bibliotekach szkolnych poruszających 

tematykę związaną z Józefem Wybickim i jego epoką. W pytaniach konkursowych 

dotyczących epoki Józefa Wybickiego nie wyjdziemy poza ramy czasowe 1764-1815, ale 

mogą zdarzyć się pytania dotyczące bezpośrednio biogramu Józefa Wybickiego lub historii 

Mazurka Dąbrowskiego wychodzące poza wspomniane ramy czasowe. 
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Regulamin: 

 

Organizator: Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi.  

 

Patroni honorowi: 

 

               

 

 

Adresat Konkursu:  

Uczniowie klas VII-VIII Szkoły Podstawowej i uczniowie Szkół Średnich 

 

Cele Konkursu: 

 budzenie tożsamości narodowej  

 przybliżanie tematyki historycznej, 

 rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy 

 

Przedmiot Konkursu: 

Uczestnicy konkursu zainspirowani postacią Józefa Wybickiego i wydarzeniami 

historycznymi z epoki, będą mieli za zadanie przygotować się do konkursu z następujących 

zagadnień: 

 Józefa Wybickiego i jego życie, 

 historia Pieśni Legionów Polskich we Włoszech, 

 wydarzenia z okresu rządów króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, 

 historia Legionów Polskich we Włoszech,  

 historia Księstwa Warszawskiego 

 

Forma konkursu: Test obejmujący pytania zamknięte, otwarte oraz sprawdzian wiedzy ze 

znajomości ikonografii historycznej i map. Arkusz konkursowy zostanie zakończony 

zadaniem, w którym będzie wymagana wypowiedź pisemna. 



 

Terminarz Konkursu: 

 Planowana data konkursu to: 

Dla klas VII-VIII SP: 14 grudnia 2022 roku, godzina 11.00 

Dla Szkół Średnich: 14 grudnia 2022 roku, godzina 13.30 

(Uwaga!!! Każdy z uczestników konkursu powinien mieć przy sobie oświadczenie 

RODO ze zgodą rodzica na przetwarzanie danych osobowych, dla potrzeb 

realizacji konkursu. Wzór oświadczenia (zał.2) - oświadczenia zbierze 

organizator przed rozpoczęciem konkursu.  

 Konkurs odbędzie się w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi przy ul. 

Gdańskiej 13 (Uwaga!!! Oczekujemy na remont, więc miejsce odbycia się 

konkursu może ulec zmianie. W razie zaistnienia takiej sytuacji będziemy o tym 

informować mailowo nauczycieli, którzy zgłoszą swych uczniów do konkursu). 

 okres sprawdzanie testów konkursowych: 15.12.2022 - 12.01.2023 

 obrady Komisji Konkursowej: 13.01.2022 r. 

 wysłanie mailowej informacji o wynikach konkursu: 20.01.2023 r. 

 uroczyste podsumowanie konkursu: forma i termin podsumowania będą określone 

w późniejszym terminie (należy jednak spodziewać się, że uroczyste 

podsumowanie konkursu będzie miało miejsce na początku lutego 2023 r. po 

feriach zimowych) 

 

 

Organizacja Konkursu: 

 Organem powołanym przez Organizatora do nadzorowania przebiegu Konkursu jest 

Komisja Konkursowa. 

 Rejestracja do udziału w konkursie odbywa się poprzez zgłoszenie chęci uczestnictwa 

Organizatorowi drogą mailową (k.lutek@muzeumtradycji.pl) lub poprzez złożenie 

zgłoszenia osobiście w siedzibie Muzeum ul. Gdańska 13 w Łodzi.  

 Rejestracja uczestnika konkursu musi nastąpić według załączonego wzoru formularza 

zgłoszeniowego. Formularz zgłoszeniowy wypełnia Nauczyciel. (zał. 1). 

 W konkursie nie może brać udziału więcej niż 5 uczniów z jednej szkoły. 

 Okres przyjmowania zgłoszeń do konkursu: od 26 września 2022 do 24 

października 2022 r. 

 Termin przyjmowania zgłoszeń ustaje w dniu 24 października 2022 r. o godz. 15.30. 



 Muzeum zastrzega sobie możliwość zakończenia przyjmowania zgłoszeń w terminie 

wcześniejszym niż dzień 24 października 2022 r., w przypadku, gdy liczba 

uczestników z danej kategorii wiekowej przekroczy 45 osób. 

 Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach o różnym poziomie trudności 

a) Uczniowie klas VII-VIII SP  

b) Uczniowie Szkół Średnich. 

 

 

Zasady przyznawania nagród 

 W teście konkursowym do zdobycia jest 70 punktów 

 Do otrzymania dyplomu za udział w konkursie zostanie zakwalifikowany każdy 

uczestnik, który zdobędzie minimum 35 punktów na 70 (50%) - zdobyta przez 

uczestnika punktacja zostanie odnotowana na dyplomie 

 W każdej z kategorii wiekowych wyłonimy po trzech laureatów, o czym zdecyduję 

ilość zdobytych punktów. Oni otrzymają dyplomy i nagrody książkowe.  

 

Wręczenie nagród: 

Wręczenie nagród za potwierdzeniem odbioru nastąpi w siedzibie Muzeum podczas oficjalnej 

podsumowania. Na co najmniej tydzień przed wydarzeniem, o terminie i godzinie 

uroczystości zostaną poinformowani opiekunowie nagrodzonych osób. W celu odbioru 

nagrody jest obowiązkowa obecność samego zainteresowanego bądź nauczyciela lub 

opiekuna prawnego laureata.  

W przypadku braku obecności na uroczystości: 

1. Odbiór nagrody możliwy w ciągu 21 dni od podsumowania konkursu 

2. Nieodebranie nagrody w terminie wskazanym w ustępie poprzedzającym skutkuje utratą 

prawa do nagrody. 

 

Dodatkowe informacje dotyczące udziału w konkursie: 

1. Uczestnikami konkursu nie mogą być: 

• Dziecko pracownika Organizatora(-ów) oraz ich krewni/powinowaci do drugiego 

stopnia w linii prostej oraz pierwszego stopnia w linii bocznej, a także osoby pozostające 

we wspólnym gospodarstwie domowym z pracownikami Organizatora (-ów) 

• Dzieci osób pozostających z Organizatorem (-ami) w stosunku zlecenia lub innym 

stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu oraz ich 



krewni/powinowaci do drugiego stopnia w linii prostej oraz pierwszego stopnia w linii 

bocznej.  

2. Praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w konkursie, w tym prawa do żądania 

wydania nagrody nie można przenosić na osoby trzecie 

 

Reklamacje 

1. Reklamacje związane z uczestnictwem w konkursie mogą być składane na piśmie w 

siedzibie Organizatora bądź za pośrednictwem operatora wyznaczonego w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. do 7 dni od dnia uroczystego podsumowania 

konkursu W przypadku reklamacji nadesłanej pocztą, o jej przyjęciu decyduje data 

stempla pocztowego. 

2. Reklamacje złożone po terminie nie będą uwzględniane. 

3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko, dokładny adres, adres poczty 

elektronicznej (e-mail) i numer telefonu składającego reklamację wraz z dokładnym 

opisem i uzasadnieniem powodu reklamacji. 

4. Organizatorzy w terminie 14 dni od daty wniesienia, za którą uważa się datę dostarczenia 

do siedziby Organizatorów, rozpatrzą reklamację i o swojej decyzji w jej przedmiocie 

poinformują składającego na piśmie za pośrednictwem operatora wyznaczonego w 

rozumieniu ustawy z dnia 23  listopada  2012  r.  Prawo pocztowe. 

5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna. 

 

Zakres odpowiedzialności organizatorów 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników 

konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród z przyczyny leżących po stronie 

Opiekuna Uczestnika. 

 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator wszelkie informacje dotyczące konkursu będą zamieszczać na swojej stronie 

internetowej i profilach. 

2. Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o 

grach hazardowych. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, również w 

trakcie trwania konkursu. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator niezwłocznie 



poinformuje Uczestników poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej 

Organizatora i profilu Organizatora. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu w każdym czasie. 

5. Wszelkie informacje o konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i 

reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników 

konkursu i Organizatora regulowany oraz oceniany jest na podstawie postanowień niniejszego 

Regulaminu 

 

Kontakt: 

Sekcja Edukacyjna (siedziba główna Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi) 

Tel. (42) 620 05 70 

e-mail: edukacja@muzeumtradycji.pl 

Osoba odpowiedzialna: Kamila Lutek-Urbaniak k.lutek@muzeumtradycji.pl 
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