
Regionalny Konkurs Wiedzy Historycznej  

Obozy w Lamsdorf/Łambinowicach (1870–1946). Historia i współczesność  

(dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych) 

X edycja 

I. Cel:  

1. Pobudzanie i rozwijanie zainteresowania historią Śląska Opolskiego w XIX i XX w. ze szcze-

gólnym uwzględnieniem problematyki jenieckiej i dziejów obozów w Lamsdorf/Łam-

binowicach oraz rozumienie ich różnorakich współczesnych implikacji. 

2. Inspirowanie do zajęcia czynnej postawy wobec otaczającej rzeczywistości i kształtowania 

przyszłości z uwzględnieniem bolesnych doświadczeń przeszłości. 

3. Rozwijanie wrażliwości, szacunku, tolerancji i umiejętności prowadzenia dialogu oraz radze-

nia sobie z uprzedzeniami i stereotypami.  

 

II. Organizatorzy: Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, Stowarzy-

szenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu. 

 

III. Uczestnicy: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego. 

 

IV. Zakres chronologiczny: II połowa XIX w., XX w. i XXI w. 

 

V. Zakres tematyczny: historia obozów jenieckich w latach 1870–1945 w Lamsdorf i Obozu 

Pracy w Łambinowicach (1945–1946) oraz Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach. 

 

VI. Zakres geograficzny: Śląsk Opolski. 

 

VII. Założenia organizacyjne ogólne 

1. Udział w konkursie ma charakter dobrowolny. 

2. Zgłoszenia do udziału w konkursie należy przesyłać na adres: 

    Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu 

    ul. Minorytów 3 

    45-017 Opole 

    fax 77/453 78 72 

    e-mail: b.janczak@cmjw.pl 

    dopisek: konkurs wiedzy 

3. Konkurs rozgrywany jest w dwóch etapach: szkolnym i wojewódzkim 

a) eliminacje szkolne zostaną przeprowadzone do 15 marca 2017 r. Zgłoszenia prosimy nad-

syłać do 22 marca 2017 r. 
b) finał wojewódzki odbędzie się 31 marca 2017 r.  

4. Etap szkolny organizowany jest przez szkołę, etap wojewódzki – przez Główną Komisję 

Konkursową. 

 

IX. Założenia organizacyjne szczegółowe 

1. W obydwu etapach od uczestników wymagana jest znajomość historii I i II wojny światowej 

wg programu nauczania (podręczniki) oraz dziejów obozów jenieckich Lamsdorf (1870–

1945), Obozu Pracy w Łambinowicach (1945–1946) i Miejsca Pamięci Narodowej w Łambi-

nowicach na podstawie dostępnej literatury przedmiotu (wykaz na końcu). 

2. Do finału wojewódzkiego kwalifikuje się 3 uczniów z każdej szkoły, którzy osiągnęli najlep-

sze wyniki w eliminacjach szkolnych. W przypadku zespołu szkół, do finału kwalifikuje się 

do 3 uczniów z każdej szkoły wchodzącej w skład zespołu. 

3. Finał wojewódzki odbędzie się w miejscu i terminie wskazanym przez komisję. 

4. Zmagania finałowe będą przebiegać dwustopniowo, tj.:  



a) w formie pisemnej  

b) ustnej (do części ustnej konkursu zakwalifikowani zostaną zdobywcy największej liczby 

punktów w części pisemnej). 

5. Suma uzyskanych punktów decyduje o zajętym miejscu. W sytuacji remisowej komisja może 

zadać kolejne pytania w ramach dogrywki. 

6. Przewiduje się trzy nagrody dla laureatów (I, II i III stopnia) i jedno wyróżnienie. Uhonoro-

wani zostaną także opiekunowie laureatów.  

7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w lokalnych środkach masowego przekazu, na stronie 

internetowej muzeum oraz na łamach „Łambinowickiego Rocznika Muzealnego”. 

8. Po konkursie wypełnione testy (i/lub klucz odpowiedzi) udostępniane są do wglądu tylko na 

terenie muzeum, wyłącznie autorowi pracy i jego opiekunowi. 
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Pełny wykaz literatury pomocnej w przygotowaniu do konkursu znaleźć można na stronie 

internetowej muzeum, pod adresem: http://www.cmjw.pl/nauka/dorobek-wydawniczy/ 

 

 


