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Szanowni Państwo! 

 
80 lat temu zdecydowano o budowie Centralnego Okręgu 

Przemysłowego. 

  Położony w widłach Wisły i Sanu COP był jedną z największych 
inwestycji gospodarczych  w Polsce międzywojennej. COP wpłynął na 

zwiększenie możliwości obronnych kraju, scalał gospodarczo ziemie polskie i 

podnosił prestiż kraju na arenie międzynarodowej. 

 „Zlokalizowany w centralnej części ówczesnej Polski w tzw. +trójkącie 

bezpieczeństwa+, miał swoim powstaniem zamanifestować przed światem o woli 

nas Polaków do godnego życia wśród wolnych narodów Europy (...). Jego 

realizacja miała też pomóc w urzeczywistnieniu marzeń o kraju gospodarczo 

silnym, bezpiecznym, śmiało w przyszłość patrzącym” – charakteryzował 

znaczenie COP-u prof. Jan Konefał („COP: Przeszłość-Teraźniejszość-

Przyszłość”). 
Narodowy Bank Polski wydał monetę okolicznościową z serii „Odkryj 

Polskę” prezentującą Centralny Okręg Przemysłowy. Stowarzyszenie Przyjaciół 

„Grabskiego” i Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie są 

organizatorami uroczystej gali  na której zostanie zaprezentowana ta 5- złotowa 
moneta w dniu 14 grudnia 2017 roku. 

Zapraszamy uczniów Waszej Szkoły do wzięcia udziału w  Wojewódzkim 

Konkursie na prezentację multimedialną „Centralny Okręg Przemysłowy szansą 
rozwoju Polski międzywojennej”, którego wyniki zostaną ogłoszone właśnie  

podczas gali 14 grudnia 2017 r. 

Udział w konkursie umożliwi również  zdobycie atrakcyjnych nagród 

sponsorowanych przez Narodowy Bank Polski.  
Regulamin konkursu i Karta zgłoszenia w załączeniu. 

 

  

 

 

                                                                    

 

 

 

 

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU  NA 

PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ  

„COP szansą rozwoju Polski międzywojennej”  

dla uczniów gimnazjum, liceum i technikum.  

 
 

§ 1 

Organizatorzy konkursu 

Konkurs organizowany jest przez  Stowarzyszenie Przyjaciół Grabskiego 

w Lublinie, Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie 

oraz Narodowy  Bank Polski Oddział Okręgowy w Lublinie. 

Konkurs objęty jest patronatem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 

Oddziału w Lublinie oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty. 

§ 2 

Cele konkursu 

1. Rozwijanie zainteresowań wiedzą ekonomiczną i gospodarką  II 

Rzeczpospolitej, w szczególności Centralnym Okręgiem 

Przemysłowym. 

2. Rozbudzanie patriotyzmu gospodarczego wśród młodzieży. 

3. Motywowanie uczniów do swobodnego poszerzania wiedzy z 

zakresu życia gospodarczego II Rzeczypospolitej ze szczególnym 

uwzględnieniem COP. 



4. Doskonalenie umiejętności uczniów w zakresie poszukiwania i 

analizy źródeł oraz zastosowania technologii informacyjno- 

komunikacyjnej. 

5. Popularyzacja wiedzy na temat emisyjnej działalności 

Narodowego Banku Polskiego ze szczególnym uwzględnieniem 

wartości kolekcjonerskich i okolicznościowych. 

§ 3 

Komisja konkursowa 

Całokształtem prac związanych z konkursem kieruje Komisja 

konkursowa.  

Skład Komisji: 

1. Przewodniczący: Wojciech Trybulski – Prezes Stowarzyszenia 

Przyjaciół Grabskiego 

2. Członkowie:  Antonina Telicka - Bonecka, Ewa Waszkiewicz, 

Marek Momot, Maria Mosoń, Małgorzata Biernacka 

§ 4 

Uczestnicy konkursu  

1. Konkurs jest adresowany do uczniów gimnazjów, liceów oraz 

techników  

z województwa lubelskiego.  

2. Każdy zespół, składający się z dwóch uczniów,  może złożyć tylko 

jedną pracę. 

§ 5 

Tematyka konkursu  

Tematyka konkursu obejmuje swoim zakresem osiągnięcia gospodarcze 

XX – lecia  międzywojennego w Polsce  na przykładzie Centralnego 

Okręgu Przemysłowego.  

§ 6 

Organizacja konkursu 

1. Konkurs jest jednoetapowy.  

2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy 

konkursowej w formie         

      prezentacji multimedialnej na temat „COP szansą rozwoju Polski 

międzywojennej”   

      w Power Point – ilość slajdów maksymalnie 10. 

3. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi 

uczniów, wcześniej niepublikowanymi.  

§ 7 

Zgłaszanie udziału w konkursie 

 Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie pracy konkursowej na 

nośniku elektronicznym (płyta CD, DVD) w zaklejonej kopercie 

opatrzonej godłem (pseudonimem) zespołu. Do pracy należy dołączyć 

zaklejoną kopertę opatrzoną takim samym godłem z kartą zgłoszenia 

zespołu w środku, która zawiera dane uczestników (załącznik do 

regulaminu).    

§ 8 

Termin i miejsce składania prac 

 Prace należy składać do 6 grudnia 2017 roku w sekretariacie  Zespołu 

Szkół nr 1 ul. Podwale 11 lub przesłać pocztą (liczy się data stempla 



pocztowego) na adres: Zespół Szkół nr 1 w Lublinie,  20 – 117 Lublin, ul. 

Podwale 11 z dopiskiem: Konkurs „COP szansą rozwoju Polski 

międzywojennej”. Prace dosłane lub dostarczone  po 6 grudnia 2017 roku 

nie będą podlegać ocenie. 

 

 

 

§ 9 

Ocena prac konkursowych 

1. Oceny  prac konkursowych dokona Komisja konkursowa 

określona w § 3 regulaminu. 

2. Komisja będzie brać pod uwagę zgodność pracy z tematem i 

celami konkursu, oryginalność, atrakcyjność i ogólną estetykę 

pracy. 

3. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od 

nich odwołanie. 

§ 10 

Nagrody w konkursie 

1. Fundatorem nagród jest NBP. 

2. Nagrody: karty prezentowe do salonów MPIK, monety 

okolicznościowe „Centralny Okręg Przemysłowy” o nominale 5 

zł  oraz dyplomy otrzymają 3 zespoły laureatów (dwuosobowe), z 

największą ilością punktów, oraz ich opiekunowie merytoryczni. 

Ponadto najciekawsze prace zostaną zaprezentowane na Gali 

Finałowej 14 grudnia 2017 roku.  

Wartość nagród (karty prezentowe dla każdego członka zespołu): 

1 miejsce - 300 zł, 

2 miejsce - 200 zł, 

3 miejsce - 100 zł. 

Opiekun merytoryczny laureata - 100 zł 

3. Wręczenie dyplomów i nagród nastąpi w dniu 14 grudnia 2017 

roku podczas Gali Finałowej w Zespole Szkół nr 1 im. 

Władysława Grabskiego w Lublinie, która rozpocznie się o 

godzinie 11.00. 

§ 11  

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy regulamin konkursu będzie dostępny na stronie 

internetowej szkoły od 14 listopada 2017 roku 

(www.zs1.lublin.pl). 

2. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do 

wykorzystania nagrodzonych prac w publikacji pokonferencyjnej 

bez uiszczania honorarium. 

3. Prace nie będą zwracane autorom. 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu. 

5. W sprawach organizacyjnych informacji udziela p. Antonina 

Telicka – Bonecka, tel. 604 479 082 oraz Ewa Waszkiewicz tel. 

601326433. 

 

 

 

 

 

http://www.zs1.lublin.pl/


 

 

Wojewódzki konkurs na prezentację multimedialną  

,,Centralny Okręg Przemysłowy szansą rozwoju Polski 

międzywojennej” 

dla uczniów gimnazjum, liceum i technikum. 

ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA 
Po zapoznaniu się z regulaminem konkursu zgłaszam swój udział w 

Konkursie „Centralny Okręg Przemysłowy szansą rozwoju Polski 

międzywojennej” 

Imię ………………………… Nazwisko ………………..….…….………… klasa 

………  wiek…………… 

Imię………………………. Nazwisko……………………………….. ….  klasa 

……….wiek …………… 

Godło / pseudonim 

zespołu……………………………………………………………………………………

… 

Nazwa szkoły (placówki) adres z kodem i telefonem, e-mail 
………………………………………………………………………………………………

……………………… 

Imię i nazwisko nauczyciela opiekuna 
………………………………………………………………………………………………

……………………… 

Adres email i telefon nauczyciela – opiekuna (do kontaktu) 
………………………………………………………………………………………………

……………………… 

Data i podpis nauczyciela    Pieczęć szkoły/ placówki 

 

Oświadczenie 
Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 29.06.1997 o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę 

na przetwarzanie moich danych osobowych wymienionych w karcie zgłoszenia uczestnika na 

potrzeby związane z organizacją Konkursu „COP szansą rozwoju Polski międzywojennej” 

Moja zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna. Zgadzam się także na 

ewentualną prezentację przez organizatorów konkursu mojego wizerunku na stronie internetowej 

szkoły i w publikacji pokonferencyjnej oraz na ewentualne zamieszczenie mojej pracy w publikacji 

pokonferencyjnej. 

 

 

Data i podpis uczestnika (pełnoletniego) lub podpis rodzica 

 

 

 

 


