
 

 

REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO  

„Tomaszów Mazowiecki - Wrzesień 1939” 

I. Tematyka konkursu. 

Konkurs jest częścią Projektu „Obrona Tomaszowa Mazowieckiego – Wrzesień 1939”, który ma na 

celu uczczenie Bohaterów 45 Pułku Piechoty Strzelców Kresowych w Równem i jego dowódcy 

pułkownika Stanisława Hojnowskiego walczących w obronie Tomaszowa Mazowieckiego 6/7 

września 1939 roku. Jednym z elementów jest przeprowadzenie w formie elektronicznej konkursu 

historycznego w 82. rocznicę tych wydarzeń, dla mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego w dniu 6 

września 2021 roku.  

Zadanie publiczne z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania 

polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Realizowanie programów 

dotyczących wychowania patriotycznego i wychowania w duchu społeczeństwa obywatelskiego oraz 

podtrzymywania tradycji narodowych na podstawie umowy o realizację zadania publicznego z Gminą 

Miasto Tomaszów Mazowiecki. 

II. Cele konkursu. 

1. Poszerzenie wiedzy na temat wojny obronnej Polski w 1939 roku ze szczególnym uwzględnieniem 

walk 45 Pułku Piechoty w Tomaszowie Mazowieckim i roli jaką w nich odegrał płk. Stanisław 

Hojnowski. 

2. Promowanie idei wolności oraz suwerenności narodów i państw. 

3. Rozbudzanie uczuć patriotycznych i postaw obywatelskich. 

4. Krzewienie wśród polskiej młodzieży idei patriotyzmu i szacunku dla minionych pokoleń. 

5. Promowanie postawy aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym poprzez poznawanie losów 

własnej Ojczyzny. 

6. Uczenie szacunku dla polskiego dziedzictwa historycznego i kulturowego. 

7. Poszukiwania różnych źródeł informacji o przeszłości Polski oraz własnego regionu, a także 

poznawanie wydarzeń z przeszłości swojej Małej Ojczyzny. 

8. Przedstawianie w sposób nowatorski i atrakcyjny historii dla młodego odbiorcy. 



9. Integracja międzypokoleniowa. 

III. Organizator konkursu: 

 Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „Batalion Tomaszów” 

 Partnerzy: Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim, Miejska 

Biblioteka Publiczna w Tomaszowie Mazowieckim im. Teresy Gabrysiewicz-

Krzysztofikowej, 25 Brygada Kawalerii Powietrznej im. księcia Józefa Poniatowskiego, 

Muzeum Miejskie im. Antoniego hr. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim, Archiwum 

Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim, Miejskie 

Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim, 9 Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej. 

IV. Uczestnicy konkursu. 

Adresatami konkursu są wszyscy mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu 

Tomaszowskiego biorący udział w rozwiązywaniu zadań publikowanych na stronie internetowej SRH 

„Batalion Tomaszów” www.facebook.com/batalion.tomaszow oraz stronie internetowej Partnera 

Projektu - Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 8: www.zsp8.eu 

V. Przebieg konkursu. 

Osoby zainteresowane konkursem, mogą wziąć w nim udział poprzez przesłanie odpowiedzi  zestaw 

10 pytań konkursowych  na adres: tomaszow1939@onet.eu i podanie swoich danych osobowych w 

celach kontaktowych. Przesłanie odpowiedzi i danych będzie automatycznym zgłoszeniem uczestnika 

do konkursu i akceptacją zasad regulaminu. Odpowiedzi osób niepełnoletnich prosimy przesyłać 

przez dorosłych opiekunów prawnych. 

Ilość uczestników mogących wziąć udział w konkursie jest nielimitowana, jednak każdy będzie mógł 

wziąć udział w konkursie tylko raz. Nagrody zostaną przyznane w kategorii indywidualnej (trzy 

nagrody indywidualne) i rodzinnej (jedna nagroda dla 3-osobowej rodziny), które najszybciej przyślą 

poprawne odpowiedzi na wskazany przez organizatora adres mailowy. W przypadku uzyskania 

jednakowej ilości punktów przez uczestników o zajętym miejscu zadecyduje czas  przesłania 

odpowiedzi.   

Po dokonaniu oceny wszystkich odpowiedzi, ustaleniu liczby punktów Komisja Główna sporządza 

listę nagrodzonych i wyróżnionych, dla każdej kategorii oddzielnie. Decyzje Komisji Głównej są 

ostateczne i nie podlegają odwołaniu. Z prac Komisji Głównej sporządzony zostanie Protokół, którego 

integralną częścią będzie lista nagrodzonych i wyróżnionych. Laureaci zostaną powiadomieni o 

wygranej mailowo. 

VI. Terminarz konkursu. 

6 września 2021r. godz.15.00- publikacja pytań na stronie internetowej Stowarzyszenia 

Rekonstrukcji Historycznej „Batalion Tomaszów” www.facebook.com/batalion.tomaszow i Partnera 

Projektu- Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 8 www.zsp8.eu 

7 września 2021r. godz. 24.00- koniec przyjmowania odpowiedzi 

10 września 2021r godz.13.00.- podsumowanie konkursu i wręczenia nagród w Skansenie Rzeki 

Pilicy z zachowaniem reżimu sanitarnego.  

http://www.facebook.com/batalion.tomaszow
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VII. Nagrody. 

Nagrody rzeczowe i dyplomy. 

VIII. Ochrona Praw Osobowych. 

Dane osobowe uczestników konkursu są chronione zgodnie z ustawą z 10 maja 2018r. o ochronie 

danych osobowych. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez 

uczestników  na wykorzystanie i publikację wizerunku  oraz nazwiska wyłącznie w celach 

popularyzacji konkursu i jego wyników. 

IX. Dane kontaktowe Organizatora Konkursu. 

Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej "Batalion Tomaszów", NIP 7732472452 ; REGON 

101436334; KRS 0000425313, ul. Bursztynowa 50/60 m 8 Tomaszów Mazowiecki 97-200. 

X. Koordynator Konkursu:  

Piotr Dębicki, piotrdebicki@onet.pl.  

XI. Źródła. 

Internet. 

XII. Postanowienia końcowe. 

W kwestiach dotyczących przebiegu konkursu, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, a także w 

zakresie interpretacji niniejszego regulaminu, głos rozstrzygający należy do organizatorów. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie. 
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