
 

"Nigdy w historii ludzkich konfliktów tak wielu nie 

zawdzięczało tak dużo tak nielicznym" 

 konkurs polsko-anielski o Polakach walczących u boku Brytyjczyków od 1940 

do 1945 roku dla uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu. 

I. Postanowienia ogólne: 

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu.  

2. Nad przygotowaniem konkursu, jego przeprowadzeniem i finalizacją czuwają: nauczyciele 

historii: Elżbieta Gronowska-Caban i Tomasz Kubacki oraz nauczycielka języka angielskiego – 

Magdalena Pioruńska. 

3. Fundatorem nagród rzeczowych i książkowych jest: Zespół Szkół nr 1 oraz wydawnictwa 

książkowe. 

4. Konkurs odbędzie się 11 grudnia 2018 roku. 

II.  Cele i tematyka konkursu: 

1.Głównymi celami konkursu są: 

 rozwijanie zainteresowania historią w szczególności z okresu II wojny światowej 

uczniów Zespołu Szkół nr 1. 

 dokonanie analizy i oceny wydarzeń historycznych, polityki i dyplomacji, które 

przyczyniły się do udziału Polaków w walkach z III Rzeszą o Anglię. 

 pobudzenie postawy patriotycznej uczniów, w szczególności poczucia dumy z pilotów-

bohaterów, którzy pomimo bycia Polakami walczyli o wolność innego narodu. 

 rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w praktyce. 

 rozwijanie umiejętności wykorzystywania fabuły filmu „ Dywizjon 303. Historia 

prawdziwa”, prelekcji na temat wydarzeń II wojny światowej w języku polskim i 

angielskim oraz pobytu w Muzeum Dywizjonu 303 im.ppłka Jana Zumbacha w 

Napoleonie do rozwiązanie testu konkursowego. 



2. Tematyka konkursu obejmuje zagadnienia związane z historią polskich żołnierzy walczących u 

boku brytyjskich sił zbrojnych w okresie II wojny światowej oraz politykę i współpracę polsko-

brytyjską od 1940 do 1945 roku. 

 

III. Materiałami pomocniczymi w przygotowaniu do konkursu są:  

1. Film „ Dywizjon 303. Historia prawdziwa”  

2. Eksponaty muzealne w Muzeum Dywizjonu 303 im. ppłk Jana Zumbacha w Napoleonie. 

3. Podręczniki do nauki historii dla szkół ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym. 

IV. Termin i miejsce konkursu: 

1. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 6 grudnia 2018 roku u nauczycieli: Elżbiety 

Gronowskiej-Caban, Tomasza Kubackiego i Magdaleny Pioruńskiej. 

2. Konkurs odbędzie się 11 grudnia 2018 roku o godzinie 10: 00 w sali nr 3. 

 

V. Zasady konkursu i system przyznawania nagród: 

1. Konkurs składa się z dwóch etapów: A i B. 

2. W etapie A uczestnicy zobaczą prezentację w języku angielski na temat współpracy polsko-

brytyjskiej oraz wysłuchają krótkiej prelekcji o polskich lotnikach przedstawioną przez Elżbietę 

Gronowską-Caban i Tomasza Kubackiego. 

3. W etapie B uczniowie będą rozwiązywać test składający się z 50 pytań. 15 pytań będzie w 

języku angielskim. 

4. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez finalistów, będzie miała miejsce 

dogrywka. Będzie ona w formie ustnej odpowiedzi na wylosowane pytania. 

 

 


