
 

 

 

Wygraj indeks i roczne stypendium w ogólnopolskim konkursie historycznym! 

Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii 

V edycja 

Od 15 września rusza rejestracja szkół do V edycji ogólnopolskiego konkursu historycznego – 

Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii (1970 – 1990). Dla laureatów I miejsca przewidziane 

są indeksy na czołowe uczelnie wyższe, natomiast laureaci wszystkich trzech miejsc 

w nagrodę otrzymają roczne stypendium naukowe oraz bony na wybrane przez siebie 

publikacje IPN (książki, płyty DVD, gry planszowe). Nauczyciele-opiekunowie laureatów 

I miejsca również zostaną uhonorowani nagrodą pieniężną oraz publikacjami książkowymi. 

Formularz rejestracyjny do konkursu dostępny jest na stronie www.olimpiadasolidarnosci.pl. 

W IV edycji konkursu wzięło udział 530 szkół oraz ponad 3 tysiące uczniów klas drugich 
liceum i trzecich technikum z całego kraju. 
 
Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy historycznej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych,  
obejmującej okres historii Polski na tle historii Europy i świata  lat 1970-1990.  
Historia tak, polityka nie, to hasło, które od I edycji przyświeca realizacji Olimpiady - mówi Danuta 
Kobzdej, prezes Fundacji Centrum Solidarności, organizatora konkursu. Na etap szkolny 
komisja konkursowa przygotuje zestaw pytań podstawowych, na które odpowiedź powinien znać każdy 
kto kończy szkołę średnią i wkracza w dorosłe życie.  Zachęcam nauczycieli do skorzystania z  możliwości 
sprawdzenia wiedzy swoich uczniów na temat wydarzeń ludzi i miejsc, które odegrały ważną rolę 
w dochodzeniu Polaków do wolności. Temu właśnie służy etap szkolny konkursu. Etap wojewódzki jest 
już rywalizacją na wyższym poziomie znajomości historii Polski. W jego organizacji pomagają nam 
partnerzy organizacyjni- jednostki samorządowe 16 województw Polski. 

Egzamin finałowy, koncert zespołu muzycznego, pełniącego rolę ambasadora danej edycji 
konkursu oraz uroczysta gala odbywają się co roku w innym mieście wojewódzkim. Finał V 
edycji realizowany będzie w czerwcu 2018 roku w Katowicach. Na mapie Polski, region śląski na 
czele z Hutą Katowice i kopalniami, jak m.in. „Wujek” i „Piast”, zapisały się w żywej pamięci pokolenia 
uczestniczącego w tamtych trudnych wydarzeniach, zakończonych odzyskaniem niepodległości. 
Olimpiada pielęgnuje tę pamięć. Historia jest tą dziedziną nauki, która kształtuje nas jako naród, jest 
ważną częścią naszego dziedzictwa kulturowego- dodaje Danuta Kobzdej. 

Przed finałem grupa 48 finalistów przyjeżdża do Gdańska na 3-dniową wizytę studyjną, 
podczas której młodzież bierze udział m.in. w warsztatach tworzenia krótkich form 
filmowych, autoprezentacji oraz zwiedza Gdańsk szlakiem historycznym. Nabyte 
umiejętności wykorzystają podczas egzaminu finałowego, do którego przystąpią już jako 
drużyna wojewódzka. 

Dzisiaj,  mając za sobą doświadczenie czterech edycji konkursu, wspólnie z prof. Jerzym Eislerem - 
przewodniczącym Komitetu Merytorycznego konkursu, możemy potwierdzić, że finaliści wszystkich 
dotychczasowych edycji, to przyszłe elity naszego państwa, bez względu na wyuczony zawód, który 
rozpocznie ich drogę na rynku pracy. Wszystkim nam powinno zależeć by o nich mówić i  w nich 
inwestować, o co w imieniu Organizatora apeluję -uzupełnia wypowiedź prezes fundacji.  
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W dotychczasowych edycjach patronat nad konkursem sprawowali m.in. Minister Edukacji 

Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ośrodek Rozwoju Edukacji, 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Partnerami Olimpiady byli również m.in. 

Instytut Pamięci Narodowej i NSZZ „Solidarność”.  

Patronami medialnymi V edycji na chwilę obecną są: Onet, Grupa Polska Press i TVP 

Katowice. 

Rejestracja szkół potrwa do 15 listopada 2017 r. Etap szkolny odbędzie się 28 listopada 2017 

roku o godz. 10.00. Po więcej informacji zapraszamy na stronę 

www.olimpiadasolidarności.pl oraz na profil na Facebooku: 

https://www.facebook.com/olimpiadasolidarnosci/  

Szczegółowych informacji udzielają koordynatorzy Olimpiady Solidarności z Fundacji Centrum 
Solidarności: 
Patrycja Maria Marczuk  Anna Krzemińska 
+48 | 58 308 43 28                         +48 | 58 308 43 28 

a.krzeminsa@fcs.org.pl  
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