
 

 

Regulamin Konkursu Historycznego 

„NIE UKLĘKNIEMY PRZED MOCARZY WŁADZĄ. 

KONFEDERACJA BARSKSA I JEJ BOHATEROWIE” 

dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych Województwa Małopolskiego  

w roku szkolnym 2017/2018 

1. Patronat Honorowy 

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska 

2. Organizator: 

Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś 

3. Współorganizatorzy: 

• Kuratorium Oświaty w Krakowie; 

• Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie; 

• Zespół Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego w Gorlicach; 

• Przewodniczący Klubu Radnych PiS Powiatu Gorlickiego Tomasz Płatek. 

4. Uczestnicy konkursu: 

Uczestnikami są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z województwa małopolskiego. 

5. Cel Konkursu: 

 kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez 

upowszechnianie i pogłębianie wiedzy na temat historii Polski, 

 odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów, motywowanie do samodzielnego poszerzania 

wiedzy i zdobywania nowych umiejętności, 

 promowanie aktywności i osiągnięć uczniów, 

 rozbudzanie zainteresowań dorobkiem minionych pokoleń oraz rozwijanie indywidualnych 

uzdolnień uczniów, 

 popularyzowanie wiedzy historycznej wśród młodzieży, 

 rozwijanie umiejętności dostrzegania złożoności związków przyczynowo – skutkowych, 

 wzbogacanie i doskonalenie form pracy z uczniami zdolnymi, 

 uczczenie 250-rocznicy wybuchu Konfederacji Barskiej. 

6. Zakres tematyczny: 

1.  Sytuacja wewnętrzna i zewnętrzna Polski w II połowie XVIII wieku: 

 a) sytuacja społeczno–polityczna na ziemiach polskich przed wybuchem Konfederacji Barskiej, 

 b) międzynarodowe tło Konfederacji Barskiej. 

2. Cele, jakie przyświecały konfederatom barskim. 

3.  Przebieg i charakter Konfederacji Barskiej. 

4.  Skutki i znaczenie Konfederacji Barskiej: 

 a) wskazanie Konfederacji Barskiej jako ogniwa w łańcuchu tradycji polskich zrywów 



 

 

niepodległościowych,  

 b)  spór o ocenę Konfederacji Barskiej. 

5. Konfederacja Barska w polskim malarstwie i literaturze XIX wieku – więzi między twórczością 

artystyczną Polaków a historią narodu na podstawie przykładów przywołanych w wykazie 

materiałów źródłowych. 

6. Sylwetki wybranych przywódców Konfederacji Barskiej (ks. Marek Jandołowicz, bp Adam 

Krasiński, Kazimierz Pułaski). 

7. Literatura: 

- podręczniki szkolne; 

- encyklopedie i leksykony ogólne i tematyczne; 

- atlasy historii Polski; 

- słowniki historyczne i biograficzne; 

- wydawnictwa albumowe. 

Literatura faktograficzna: 

- Filipow Krzysztof, Order konfederacji barskiej: mit czy rzeczywistość? "Mówią wieki", nr 9, 

1978, dostępny w internecie: http://www.wilanow- 

palac.pl/order_konfederacji_barskiej_mit_czy_rzeczywistosc.html 

- Konopczyński Władysław, Dzieje Polski nowożytnej, t. II, różne wydania 

Rozdziały: 

 XXVI. Dola i niedola Czartoryskich 

 XXVII. Przegrana walka o niepodległość 

- Ocalił Waszyngtona; dostępny w internecie: 

http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/ciekawostka/waszyngton-wiele-mu-zawdzieczal 

- Szczygielski Wacław, Adam Stanisław Krasiński h. Ślepowron; dostępny w internecie: 

http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/adam-stanislaw-krasinski-h-slepowron 

- Szczygielski Wacław, Marek Jandołowicz; dostępny w internecie: 

http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/marek-jandolowicz 

- Szczygielski Wacław, Pułaski Kazimierz h. Ślepowron, PSB; dostępny w internecie: 

http://ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/kazimierz-h-slepowron-pulaski 

- Szczygielski Wacław, Spory o konfederację barską, „Mówią wieki", nr 10, 1968; 

dostępny w internecie: http://www.wilanow-palac.pl/spory_o_konfederacje_barska.html 

- Szubarczyk Piotr, Z Boga ordynansu. Konfederacja barska (1768–1772), [w:] Biuletyn IPN 

11/2017 

- Zgorzelski Rafał, Lojalność ponad wszystko. Chwalebna postawa konfederata barskiego 

Francoisa Auguste Thesbyego de Belcoura; dostępny w internecie: http://www.wilanow-

palac.pl/lojalnosc_ponad_wszystko_chwalebna_postawa_konfederata_barskiego_francoisa_aug
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uste_thesbyego_de_belcoura.html 

- Zgorzelski Rafał, Polak - Francuz dwa bratanki; dostępny w internecie:  http://www.wilanow-

palac.pl/polak_francuz_dwa_bratanki.html 

- Zgorzelski Rafał, Zdobycie i bohaterska obrona Wawelu przez konfederatów barskich; dostępny 

w internecie: http://www.wilanow-

palac.pl/zdobycie_i_bohaterska_obrona_wawelu_przez_konfederatow_barskich.html 

- Zgorzelski Rafał, Poczta stanisławowska czasów konfederacji barskiej; dostępny w internecie: 

http://www.wilanow-palac.pl/poczta_stanislawowska_czasow_konfederacji_barskiej.html 

- Zgorzelski Rafał, Starosty wareckiego Józefa Pułaskiego związek wojskowy; dostępny w 

internecie: http://www.wilanow-

palac.pl/starosty_wareckiego_jozefa_pulaskiego_zwiazek_wojskowy.html 

Literatura piękna: 

- „Pieśń Konfederatów Barskich” z dramatu Juliusza Słowackiego „Ksiądz Marek” 

Muzyka: 

- Tekst „Marsz Konfederatów Barskich 1768-1772 (Pieśń żołnierska o Najświętszej Maryi 

Pannie)” 

- Tekst „Odważny Polak na marsowym polu / Pieśń Konfederacji Barskiej (1768-1772)” 

Malarstwo: 

- "Casimir Pulaski" Antoniego Oleszczyńskiego; dostępny w internecie: 

http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/foto/casimir-pulaski-antoniego-oleszczynskiego 

- "Cześć im i sława Kościuszko, Rejtan, Pułaski [...]"; dostępny w internecie: 

http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/foto/czesc-im-i-slawa-kosciuszko-rejtan-pulaski 

- "Kazimierz Pułaski pod Częstochową" Józefa Chełmońskiego; dostępny w internecie: 

http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/foto/kazimierz-pulaski-pod-czestochowa-jozefa-chelmonskiego 

- "Kazimierz Pułaski pod Częstochową" Juliusza Kossaka; dostępny w internecie: 

http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/foto/kazimierz-pulaski-pod-czestochowa-juliusza-kossaka 

- „Konfederaci barscy” Józefa Brandta; dostępny w internecie: 

http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=16961 

- Krzyż konfederacji barskiej 

- „Marek Jandołowicz”, portret pędzla nieznanego malarza z XVIII wieku; dostępny w internecie: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/Marek_Jando%C5%82owicz.PNG 

- „Modlitwa konfederatów barskich przed bitwą pod Lanckoroną” Artura Grottgera; dostępny w 

internecie: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/43/Artur_Grottger_Modlitwa_konfederat%

C3%B3w_barskich.PNG 

- "Pułaski w Barze" Kornelego Szlegla. http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/foto/pulaski-w-barze-

kornelego-szlegla 
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- "Rzewuski, ksiądz Marek i Pułaski w Puszczy Niepołomickiej" Ignacego Gierdziejewskiego; 

dostępny w internecie: http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/foto/rzewuski-ksiadz-marek-i-pulaski-w-

puszczy-niepolomickiejscena-przy-ognisku 

Zdjęcia: 

- "Ksiądz Marek, cudotwórca i prorok konfederacji barskiej: szkic historyczny" Władysława 

Smoleńskiego; dostępny w internecie: http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/foto/ksiadz-marek-

cudotworca-i-prorok-konfederacyi-barskiej-szkic-historyczny-wladyslawa-smolenskiego  

- Litera "P" z - "Abecadła wolnych dzieci" Artura Oppmana; dostępny w internecie: 

http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/foto/litera-p-z-abecadla-wolnych-dzieci-artura-oppmana 

- Odsłonięcie pomnika Kazimierza Pułaskiego w Krynicy 25.08.1929 roku; dostępny w internecie: 

http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/foto/odsloniecie-pomnika-kazimierza-pulaskiego-w-krynicy-

25081929-roku 

- Pomnik Kazimierza Pułaskiego w parku jego imienia w Krynicy.; dostępny w internecie: 

http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/foto/pomnik-kazimierza-pulaskiego-w-parku-jego-imienia-w-

krynicy 

- Statek pasażerski s/s "Pułaski" w Gdyni w 1932 roku., dostępny w internecie: 

http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/foto/statek-pasazerski-ss-pulaski-w-gdyni-w-1932-roku 

- "X. Marek i barscy konfederaci; dostępny w internecie: http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/foto/x-

marek-i-barscy-klonfederaci 

Audycje: 

- "Historia Polski - XVIII wiek", cykl "Historia Polski" (185); dostępny w internecie: 

http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/audio/historia-polski-185-xviii-wiek-48312 

- "Kazimierz Pułaski", z cyklu "Na historycznej wokandzie"; dostępny w internecie: 

http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/audio/kazimierz-pulaski-z-cyklu-na-historycznej-wokandzie 

Literatura nadobowiązkowa: 

- Konopczyński Władysław, Konfederacja barska, t. 1-2, różne wydania 

8. Organizacja Konkursu: 

1. Konkurs Historyczny „Nie uklękniemy przed mocarzy władzą. Konfederacja Barska i jej 

bohaterowie” jest konkursem dwuetapowym, którego finał odbędzie się 24 kwietnia 2018 r. 

(wtorek) w Zespole Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego w Gorlicach o godz. 10.00. 

2. Udział w Konkursie jest dobrowolny. 

3. Uczestnicy Konkursu oraz ich opiekunowie przyjeżdżają na koszt własny. 

4. W finale Konkursu uczestniczą trzyosobowe reprezentacje Szkół wyłonione w drodze eliminacji 

szkolnych. 

5. Warunkiem uczestnictwa w finale jest posiadanie potwierdzenia zgłoszenia od Organizatora. 

6. Etap I (szkolny) przeprowadzają szkoły we własnym zakresie wyłaniając jeden trzyosobowy 

zespół uczniów oraz wskazując jednego opiekuna zespołu. 
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7. Opiekunem zespołu powinien być nauczyciel historii, który wyraża jednocześnie zgodę na 

udział w Komisji Konkursowej. 

8. Etap II (finał) przygotowuje i przeprowadza Organizator w porozumieniu 

ze współorganizatorami. 

9. Komisję Konkursową w finale Konkursu stanową opiekunowie zespołów szkolnych biorących 

udział w Konkursie pod przewodnictwem przedstawiciela Kuratorium Oświaty w Krakowie. 

10.  Wybór składu Komisji Konkursowej odbywa się w drodze losowania spośród wszystkich 

opiekunów zgłoszonych zespołów szkół. 

11.  Ilość członków Komisji Konkursowej to 5-15 osób, lub według decyzji Przewodniczącego 

Komisji, dostosowanej do ilości uczestników Konkursu. 

12.  Celem finału jest wyłonienie pięciu najlepszych zespołów szkolnych, które zostaną laureatami 

Konkursu. 

13.  Zadania finału będą miały formę pisemnego testu, zawierające pytania zamknięte i otwarte 

przygotowane na podstawie literatury wymienionej w pkt 7. 

14.  Prace uczestników konkursu będą kodowane. 

15.  Zwycięzcami finału konkursu będą wyłonione przez Komisję Konkursową zespoły, które 

uzyskają kolejno pięć najlepszych wyników punktowych będący sumą punktów uzyskanych 

przez poszczególnych uczniów - członków zespołów. 

16.  Uczeń, który uzyska indywidualnie najlepszy wynik punktowy otrzyma nagrodę dodatkową. 

17.  W przypadku uzyskania przez zespoły jednakowej ilości punktów, organizatorzy zastrzegają 

sobie możliwość wprowadzenia pytań ustnych, celem wyłonienia zwycięskiego zespołu. 

18.  Do zadań Komisji Konkursowej należeć będzie poprawa testów konkursowych, zarządzenie i 

przeprowadzenie ewentualnej dogrywki oraz wyłonienie zwycięzców Konkursu. 

19.  Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna. 

20.  Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.barbarabartus.pl i przekazane 

lokalnym mediom. 

21.  Każdy uczestnik finału Konkursu otrzyma upominek. 

22.  Nagrody dla laureatów: 

 I miejsce - wyjazd zespołu wraz z opiekunem do Brukseli na zaproszenie Edwarda Czesaka 

Posła do Parlamentu Europejskiego 

 II- IV miejsca - wyjazd zespołów z opiekunami do Warszawy, sponsorowany przez Posła na 

Sejm RP Barbarę Bartuś i Radnego Rady Powiatu Gorlickiego Tomasza Płatka. 

Terminarz Konkursu: 

26 luty- 09 marca 2018 r. zgłoszenie szkół do udziału w konkursie; 

15 - 23 marca 2018 r. eliminacje szkolne; 

26 marca - 30 marca 2018 r.  zgłoszenie imiennych składów zespołów szkolnych (załącznik nr 1); 

http://www.barbarabartus.pl/


 

 

03 – 09 kwietnia 2018 r.  potwierdzenie zgłoszenia przez Organizatora;  

11 - 17 kwietnia 2018 r.  ew. zgłaszanie braku otrzymania potwierdzenia;  

24 kwietnia 2018 r.  finał konkursu;   

7 - 8 czerwca 2017 r.  wyjazd do Warszawy.  

Wyjazd do Brukseli termin ustali biuro Edwarda Czesaka Posła do Parlamentu Europejskiego.  

9.  Postanowienia końcowe:  

1. Zgłoszenie szkół do konkursu należy dokonać pisemnie na adres: 

Biuro Poselskie Poseł na Sejm RP Barbary Bartuś 

ul. Ks. B. Świeykowskiego 3/3, 38-300 Gorlice 

tel./fax 18 352 01 13 

e-mail: Barbara.Bartus@sejm.pl 

2. Do udziału w finale konkursu dopuszczone zostaną szkoły, które posiadają potwierdzenie 

zgłoszenia. 

3. Potwierdzenie otrzymania zgłoszenia zostanie przesłane przez Organizatora mailowo na 

adres wskazany w zgłoszeniu. 


