
REGULAMIN INTERNETOWEGO KONKURSU WIEDZY  

O SZKOLE PODCHORĄŻYCH PIECHOTY W KOMOROWIE 

 

Organizator  

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół CKR w Starym Lubiejewie przy współpracy z 22 

Wojskowym Ośrodkiem Kartograficznym w Komorowie oraz Wojskowym Biurem 

Historycznym im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego. 

Cele konkursu:  

1. Aktywizacja uczniów.  

2. Popularyzowanie i upowszechnianie wśród uczniów Zespołu Szkół CKR w Starym 

Lubiejewie wiedzy na temat patrona szkoły, a wśród innych osób – wiedzy o Szkole 

Podchorążych Piechoty w Komorowie oraz jej chlubnej historii. 

3. Zachęcenie uczniów do samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy. 

4. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w nauczaniu i wychowaniu. 

5. Rozbudzenie zdrowej rywalizacji pomiędzy oddziałami Zespołu Szkół CKR w Starym 

Lubiejewie. 

6. Zacieśnianie współpracy z 22 Wojskowym Ośrodkiem Kartograficznym w Komorowie, 

popularyzatorem tradycji i pamięci o Szkole Podchorążych Piechoty w Komorowie oraz z 

innymi szkołami.  

Uczestnicy:  

Konkurs jest adresowany do uczniów Zespołu Szkół CKR w Starym Lubiejewie oraz uczniów 

klas 7-8 zaprzyjaźnionych szkół podstawowych, którzy zgłoszą chęć udziału w konkursie. 

Tematyka:  

Tematyka konkursu obejmuje szeroko pojętą wiedzę o Szkole Podchorążych Piechoty 

w Komorowie. 

Organizacja i laureaci: 

1. Konkurs obejmuje dwie kategorie: indywidualną i klasową.  

2. W kategorii indywidualnej uczniowie rozwiązują online test zamieszczony na platformie 

Moodle szkoły.  

3. Laureaci kategorii indywidualnej zostaną wyłonieni spośród uczestników przez komisję 

konkursową z uwzględnieniem ilości uzyskanych punktów i czasu rozwiązania testu. 

4. Przewiduje się dwie grupy laureatów indywidualnych: A – 3 osoby spośród uczniów 

Zespołu Szkół CKR w Starym Lubiejewie; B – 3 osoby spośród uczniów szkół 

podstawowych. 



4. W kategorii klasowej nagrodzony zostanie oddział Zespołu Szkół CKR w Starym 

Lubiejewie, który był najliczniej i najefektywniej reprezentowany przez uczniów 

w konkursie.   

Nagrody: 

1. Nagrody w kategorii indywidualnej stanowić będą niespodzianki ufundowane przez 

dyrektora Zespołu Szkół CKR w Starym Lubiejewie oraz dowódcę Jednostki Wojskowej 

w Komorowie. 

2. Nagrodą w kategorii klasowej będzie puchar Szkoły Podchorążych Piechoty ufundowany 

przez dowódcę 22 Ośrodka Kartograficznego w Komorowie oraz dyplom uznania. Puchar 

pozostanie w dyspozycji zwycięskiego oddziału przez rok, do czasu kolejnej edycji konkursu. 

Jeśli jednak dany oddział trzykrotnie w czasie swojej nauki w szkole zostanie zwycięzcą 

klasowym – puchar zostanie mu przyznany na stałe. 

Komisja konkursowa: 

1. Przewodniczący komisji: dyrektor Zespołu Szkół CKR w Starym Lubiejewie, pan Roman 

Malicki. 

2. Członkowie komisji: nauczyciele Zespołu Szkół CKR w Starym Lubiejewie, Anna Parys, 

Radosław Suchodolski. 

Terminarz: 

1. Konkurs zostanie ogłoszony przez dyrektora Zespołu Szkół CKR w Starym Lubiejewie. 

2. Od czasu ogłoszenia konkursu uczniowie będą mieli czas na poszukiwanie i zdobywanie 

wiedzy o tematyce konkursu. Zakres materiału i przykładowe źródła podano w załączniku nr 

1 do niniejszego regulaminu. 

3. Test do wypełnienia online na szkolnej platformie Moodle zostanie otwarty w dniu 15 

czerwca 2020 a zamknięty 21 czerwca 2020.  

4. Komisja konkursowa wyłoni zwycięzców natychmiast po zamknięciu testu. 

7. Zwycięzcy zostaną poinformowani indywidualnie przez komisję konkursową niezwłocznie 

po ich wyłonieniu. Informacja o zwycięstwie w kategorii klasowej zostanie przekazana 

wychowawcy. 

8. Odbiór nagród zostanie zorganizowany przez organizatora w sposób bezpieczny 

i nienaruszający zasad ochrony przed COVID-19. 

 

 

 

 



Postanowienia końcowe:  

1. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu, a ich 

wykładnia i ich interpretacja należy do organizatora.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu i treści regulaminu.  

3. Wszelkich dodatkowych informacji na temat konkursu udziela sekretariat Zespołu Szkół 

CKR w Starym Lubiejewie (tel. 29 7453266, mail: zslubiejewo@op.pl) oraz osoby 

odpowiedzialne: Anna Parys (aparys1@lubiejewo.pl) i Radosław Suchodolski 

(r.suchodolski@interia.eu).  
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ZAŁĄCZNIK NR 1.  

DO REGULAMINU INTERNETOWEGO KONKURSU WIEDZY  

O SZKOLE PODCHORĄŻYCH PIECHOTY W KOMOROWIE 

 

 

Zakres materiału: 

Konkurs obejmuje wiedzę z zakresu historii Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie, jej 

tradycji, symboli, siedziby i najważniejszych obiektów,  najważniejszych przedstawicieli 

kadry (komendantów), zakresu szkolenia i codziennego funkcjonowania podchorążych. 

Przykładowe źródła informacji: 

1. „Wielka Księga Piechoty Polskiej 1918–1939”. Tom 35. Szkoła Podchorążych 

Piechoty w Komorowie, praca zbiorowa, Wyd. Edpipresse Polska 2019. 

2. Sławomir Lindner, „Ale serce boli. Wspomnienia starego kadeta”, Instytut 

Wydawniczy Pax, Warszawa 1983. Rozdział Podchorążówka, str. 140 – 180 

(dostępny online: http://www.powiatostrowmaz.pl/files/479/489ff63137dd8/Proza.pdf 

s. 64-69) 

3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Szko%C5%82a_Podchor%C4%85%C5%BCych_Piechot

y 

4. http://www.24ikp.pl/serwis/ko/historia/20161008kuznia02/druk.php 

5. http://lubiejewo.pl/cms/10076/patron_szkoly 

6. http://gminaostrowmaz.home.pl/gmina/index.php/nasza-gmina/historia/garnizon-

komorowo.html 

7. https://zabytek.pl/pl/obiekty/komorowo-uklad-alejowy-na-terenie-jednostki-

wojskowej 

8. https://audiovis.nac.gov.pl/search/ (z hasłem: pomniki w Szkole Podchorążych 

Piechoty w Komorowie) 
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