Regulamin konkursu historycznego
„Polskie miesiące. Opór społeczny w Polsce przeciwko władzom PRL”.
§1
Organizatorem konkursu historycznego „Polskie miesiące. Opór społeczny w Polsce
przeciwko władzom PRL” jest 43 LO im. Kazimierza Wielkiego w Warszawie.
§2



Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Konkurs wykorzystuje formę debaty oksfordzkiej w edukacji historycznej. Uczniowie
szkół ponadgimnazjalnych poszerzają i pogłębiają wiedzę historyczną na temat
ważnych problemów z historii Polski w latach 1956-1989.
 Dzięki debacie oksfordzkiej uczniowie mają możliwość nauczyć się patrzeć na
zagadnienia z wielu stron, samodzielnie myśleć, budować spójną i logiczną
argumentację, występować publicznie, słuchać innych, brać odpowiedzialność za
swoje słowa oraz szanować innych rozmówców.
 Tematem przewodnim konkursu jest: Opór społeczeństwa polskiego wobec władzy
komunistycznej wyrażający się w protestach jakie miały miejsce podczas wydarzeń:
Czerwca 1956 roku, Października 1956 roku, Marca 1968 roku, Grudnia 1970 roku,
Czerwca 1976 roku, Sierpnia 1980 roku, Grudnia 1981 roku.
§3


Cel konkursu:
 wypowiedzenie
się
uczniów
(młodzieży)
klas
ponadgimnazjalnych
na temat władzy komunistycznej w Polsce (totalitarnej do 1956 roku, a nastepnie
autorytarnej z tendencjami totalitarnymi);
 wielostronne rozumienie pojęcia „Polskie miesiące”; a przede wszystkim
kształcenie umiejętności krytycznego i twórczego spojrzenia na konieczność
rzetelnego udokumentowania ofiar i szkód, jakich doznała Polska i Polacy na
skutek rządów komunistycznych
 rozwijanie talentów młodzieży.

§4
Konkurs zostaje ogłoszony w dniu 19 marca 2018 roku. Czas zgłoszeń drużyn
uczestniczących upływa w dniu 30 marca 2018 roku o północy. Zgłoszenia należy
przesyłać emailem na adres internetowy 43 LO im. Kazmierza Wielkiego w
Warszawie. Drużyny zakwalifikowane zostaną poinformowane o tym fakcie do dnia 4
kwietnia 2018 roku. Debata odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2018 roku w budynku
43 LO im. Kazimierza Wielkiego w Warszawie.
W konkursie biorą udział 3 osobowe drużyny ze szkół ponadgimnazjalnych (trzech
mówców) pod opieką nauczyciela, który jest czwartym członkiem drużyny. Nauczyciel
nie ma prawa do wypowiedzi, ale ma za zadanie podsumować argumenty
przedstawione przez mówców swojej drużyna na koniec dyskusji. Każda drużyna ma
prawo do jednego mówcy rezerwowego, powinien być on jednak wyraźnie zgłoszony
jako zawodnik rezerwowy na wypadek absencji jednego z podstawowych mówców.
Jedna szkoła może wystawić do turnieju tylko jedną drużynę.

W fazie eliminacyjnej (4 kwietnia) drużyny są losowane i rywalizują ze sobą parami
(w dniu 25 kwietnia).
4 kwietnia losujemy pary uczestników i tezy dla par (dla każdej pary jedna teza).
Drogą e-mailową poinformujemy uczestników z kim rywalizują i jaka teza jest
przedmiotem rywalizacji między nimi. Informacja będzie również dostępna na stronie
naszego Liceum.
Zwycięzca przechodzi dalej w rywalizacji, przegrywajacy odpada.
Drużyny zgłoszone i zakwalifikowane do turnieju są o tym informowane najpóźniej 20
dni przed debatą. Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona do
ośmiu drużyn.
Każda drużyna ma prawo do publicznosci w liczbie maksymalnie 15 osób. Na koniec
każdego pojedynku publiczność zgronadzona na sali głosuje za lub przeciw i wynik
głosowania jest traktowany jako jeden głos za lub przeciw.
Debata jest prowadzona przez moderatora, który posiada możliwość oceny drużyn i
ma jeden głos.
Debatę ocenia czteroosobowa komisja, której członkowie dysponują każdy jednym
głosem. Przewodniczący komisji w przypadku remisu ma głos decydujący.
Nie przewiduje się dogrywek.
Każda debata toczy się wokół wylosowanej wczesniej tezy, której broni strona
Propozycji, a próbuje obalić strona Opozycji.
Tezy debat:
Rok 1956. Ostatnie polskie powstanie.
Rok 1968. Apogeum i zmierzch ruchu studenckiego.
Wojna polsko-jaruzelska. Stan wojenny w Polsce 13 12 1981-22 07 1983. Ostatni
skuteczny atak systemu?
Władysław Gomułka i jego czasy – „Dyktatura ciemniaków”.
Kościół w PRL – lata siedemdziesiąte, czyli normalizacja?.
Historia Peerelu – Utopia nad Wisłą.
Scena rockowa w Polsce Rzeczypospolitej Ludowej – bunt „młodych” wobec systemu.
O wystąpieniu drużyny za lub przeciw tezie decyduje losowanie 20 minut przed
rozpoczęciem debaty.
Debatę prowadzi moderator, który czuwa nad jej przebiegiem.
Debatę rozpoczyna pierwszy mówca strony Propozycji, następnie występuje pierwszy
mówca strony Opozycji, potem kolejno na przemian mówcy Opozycji i Propozycji.
Następnie kolejno podsumowanie przedstawiają opiekunowie (nauczyciele) drużyn.
Czas wystąpienia jednego mówcy nie może przekroczyć 4 minut (5 minut w finale).

Podczas wypowiedzi każdy mówca musi odpowiedzieć na przynajmniej jedno pytanie
ze strony przeciwnej (sygnalizowane podniesieniem ręki przez przeciwnika). Przeciwnicy
mają prawo do maksymalnie dwóch pytań do każdego z mówców. Pierwsze i statnie 30
sekund wypowiedzi jest czasem chronionym i wtedy można nie odpowiadać na pytania.
Wystąpienia mówców powinny być samodzielnymi wystąpieniamia bez czytania z
kartki (możliwy jest tylko plan wystąpienia i cytowanie cytatów z literatury przedmiotu
lub źródeł historycznych nie przekraczających 40 sekund).
Po zakończeniu wypowiedzi obu drużyń i podsumowaniu opiekunów następuje
głosowanie publiczności i komisji. Najpierw ogłasza się wynik tajnego głosowania
publiczności (przypominamy, że traktowany jako jeden głos za lub przeciw w zależności
od wyniku), potem wynik tajnego głosowania komisji, do którego zalicza się głos
moderatora.
Pomiędzy pojedynkami drużyn będą miały miejsce 10 minutowe przerwy. Przed
pojedynkiem finałowym będzie obowiązywało 30 minut przerwy.
Wszelkie wątpliwości dotyczące przebiegu debaty rozstrzyga komisja. Jej
przewodniczący ma głos decydujący.
Wśród zasad debaty komisja zwracać będzie w szczególności uwagę na poniższe
punkty:









jedna osoba mówi, reszta słucha lub zgłasza pytanie - nie przekrzykujemy się;
słowo moderatora (np. odebranie głosu) jest ostateczne;
mówimy za siebie, nie przypisujemy innym własnych opinii;
krytykujemy wypowiedzi nie osobę;
nie mówimy o sprawach osobistych;
nie traktujemy krytyki osobiście;
szanujemy siebie nawzajem;
mówimy przestrzegając czasu i na temat.

Debata będzie dokumentowana przy pomocy zdjęć i notatek. Informacje o niej, jak też o
wynikach zostaną umieszczone na stronie internetowej 43 LO. Organizatorzy zapewniają
uczestnikom i publiczności wodę i „coś” słodkiego oraz kanapki jako poczęstunek.
Wszyscy uczestnicy otrzymają atrakcyjne nagrody i okolicznościowe dyplomy.
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