
 

 

 

 
Już w marcu poznamy skład drużyn reprezentujących województwo                           

w III edycji Olimpiady Solidarności. 
 

 
15 marca 2016 roku we wszystkich miastach wojewódzkich odbędzie się kolejny etap 

ogólnopolskiego konkursu Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii.  

 

 Fundacja Centrum Solidarności zawsze będzie stała na straży dobrego imienia młodzieży 

polskiej, której często zarzucany jest konsumpcyjny styl życia oraz brak poszanowania dla tradycji           

i historii polskiej. Odbywający się 25 listopada 2015 roku etap szkolny Olimpiady Solidarności po 

raz kolejny udowodnił, że wśród młodzieży ponadgimnazjalnej jest duże zainteresowanie 

najnowszą historią kraju. Do konkursu zgłosiło się prawie pół tysiąca szkół, a w eliminacjach 

szkolnych wzięło udział około 3000 tysięcy uczniów! To pokazuje, że młodzież chce poznawać 

historię lat 1970-1990, chce sprawdzać swoją wiedzę rozwiązując test oraz chce walczyć o indeks 

uczelni wyższej. Najwięcej szkół zgłosiło się z województwa mazowieckiego (55), najmniej zaś z 

województwa podlaskiego (12). W tym roku regulamin zakładał, że do kolejnego etapu konkursu 

przechodzą, wzorem lat ubiegłych, również tylko dwaj uczniowie, którzy zdobyli najwyższą ilość 

punktów, lecz tym razem musieli oni przekroczyć zarazem próg 35%! Zatem uczestników 

kolejnego etapu będzie mnie niż w zeszłym roku, jednakże są to uczniowie najlepsi z najlepszych, 

którzy godnie będą reprezentowali swoją szkołę. Opinie na temat testu są podzielone: dla jednych 

był trudny, dla drugich natomiast bardzo łatwy.  

Podczas etapu wojewódzkiego uczniowie również będą się zmagać z testem składającym się 

z różnorodnych zadań. Celem uatrakcyjnienia nauki, komisja konkursowa stworzyła dodatkowe 

materiały źródłowe, w skład których wchodzą 2 filmy, 2 piosenki oraz 2 artykuły z Kultury 

Paryskiej. Do etapu finałowego dotrą tylko 3 osoby z każdego województwa, które uzyskały 

najwyższą liczbę punktów. Laureaci utworzą drużynę wojewódzką, która w finale będzie 

pracować na wspólny sukces. 

Dodatkową atrakcją dla drużyn wojewódzkich będzie dwudniowa wizyta studyjna w 

Gdańsku. Celem jest głównie poznanie miejsc historycznych nawiązujących do okresu 1970-1990 

oraz integracja uczestników. Wiedza zdobyta podczas wyjazdu będzie stanowić także 

przygotowanie do ostatniego etapu konkursu.  

Zwieńczeniem rywalizacji będzie uroczysty finał, który odbędzie się 15 i 16 czerwca 2016 roku w 

Krakowie. 

Laureaci otrzymają indeksy, bony na publikacje IPN oraz stypendia naukowe. Zdobywcy II i III 

miejsca otrzymają stypendia naukowe oraz również publikacje IPN. Nagrody pieniężne czekają 

również na nauczycieli drużyn, które znajdą się na podium. 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

Patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, natomiast patronat 
honorowy sprawują Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Lech Wałęsa, 

Kuratorium Oświaty w Gdańsku oraz Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
Partnerami Olimpiady zostali Instytut Pamięci Narodowej, NSZZ „Solidarność”, Fundacja Fundusz 
Lecha Wałęsy oraz Uniwersytet Gdański, a partnerem strategicznym konkursu jest Energa SA. 
Projekt dofinansowała Fundacja PKO BP, Fundacja PGNiG SA im. Ignacego Łukasiewicza                          
i Samorząd Województwa Pomorskiego. Partnerem medialnym jest Polskie Radio Czwórka, Radio 
Gdańsk oraz Gazeta Wyborcza. 
 

 

 

  
 

Kompleksową informację na temat Konkursu znajdziecie Państwo na stronie: 
www.olimpiadasolidarnosci.pl. 
 
Szczegółowych informacji udziela: 
Patrycja Maria Marczuk 
p.marczuk@fcs.org.pl 
kontakt@olimpiadasolidarnosci.pl 
www.olimpiadasolidarnosci.pl 
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