Regulamin
V Powiatowy Konkurs Wiedzy o Katyniu
W tablicach katyńskich pamięci zapisane
pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy
I. Cele konkursu:
 przypomnienie faktów historycznych związanych ze zbrodnią katyńską,
 uczczenie ofiar zbrodni katyńskiej,
 kształtowanie wśród młodzieży pozytywnych postaw wobec przeszłości
i tradycji naszego narodu,
 pobudzenie refleksji na temat zagrożeń wynikających z totalitarnych form organizacji
państwa,
 zachęcenie młodzieży do rywalizacji i samodzielnego zdobywania wiedzy,
 rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniowskich oraz pobudzenie twórczego
myślenia.
II. Zakres tematyczny konkursu:
a) zagadnienia związane z historią Polski i losami Polaków na Wschodzie
w latach 1939 - 1943: układ Ribbentrop - Mołotow, agresja ZSRR na II RP, traktat
o granicach i przyjaźni (z 28 IX 1939 r.), losy żołnierzy polskich w niewoli sowieckiej,
deportacje i prześladowania Polaków na obszarach pod kontrolą ZSRR, miejsca kaźni
polskich oficerów na terenie ZSRR, polityka ZSRR wobec dawnych ziem polskich
i przyłączenie ich do ZSRR (kwestie administracyjne), układ Sikorski - Majski, amnestia
dla obywateli polskich, formowanie armii gen. Wł. Andersa i przyczyny jej wyjścia z ZSRR,
odkrycie zbrodni katyńskiej, reakcja władz ZSRR na odnalezienie zbiorowych mogił,
reakcja polskiego rządu emigracyjnego na odnalezienie zbiorowych mogił, prace
ekshumacyjne w Katyniu (w 1943 r.);
b) postacie związane z historią Polski i losami Polaków na Wschodzie w latach 1939 - 1943:
Wł. Sikorski, St. Mikołajczyk, Wł. Anders, J. Stalin, Ł. Beria, W. Mołotow,
J. Ribbentrop, J. Goebbels, I. Majski, A. Hitler, ks. prałat Z. J. Peszkowski,
A. Zaleski, Wł. Raczkiewicz, J. Czapski, St. Swianiewicz;
c) terminy historyczne (w tym nazwy określonych miejsc, stosowane skrótowce) związane
z historią Polski i losami Polaków na Wschodzie w latach 1939 - 1943:
ZSRR, NKWD, łagier, gułag, Kuropaty, Brygidki, Łubianka, Burtyki, Tockoje (Tocku),
Tatiszczew, Buzułuk, Kołyma, Kozielsk, Starobielsk, Ostaszków, Miednoje, Piatichatki,
Katyń, Gniazdowo, Paliszczew Bor;
d) ikonografia związana z wyżej wymienionymi zagadnieniami oraz umiejętność lokalizacji
miejsc wydarzeń na mapie;
e) pamięć o zbrodni katyńskiej z odwołaniem do miejsc pamięci oraz utworów literackich
i dzieł malarskich z nią związanych;

f) fałszowanie i zatajanie prawdy - ''kłamstwo katyńskie"
g) wskazana jest również znajomość podstawowych wydarzeń z historii Europy Środkowo
-Wschodniej w latach 1939 - 1943.
III. Organizatorzy konkursu:
Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy
Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie
IV. Współorganizatorzy:
Akademia Jana Długosza w Częstochowie
IV Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza
V. Patronat:
Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk
VI. Uczestnicy konkursu:
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych Częstochowy
i powiatów: częstochowskiego i myszkowskiego. Udział w konkursie jest dobrowolny.
VII. Czas trwania konkursu:
Marzec – kwiecień 2016 r.
VIII. Terminarz konkursu:
Ogłoszenie informacji o konkursie w szkołach: do 20 lutego 2017 r.
Zgłaszanie szkół do konkursu - do 28 lutego 2017 r.
Etap szkolny – do 15 marca 2017 r.
Przesłanie danych uczniów wyłonionych w wyniku eliminacji szkolnych - do 17 marca 2017 r.
Etap II międzyszkolny - 24 marca 2017 r.
Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się podczas miejskich uroczystości
upamiętniających zbrodnię katyńską. Szczegółowe informacje zostaną przekazane do szkół
drogą elektroniczną.
IX. Przebieg Konkursu:
Za prawidłowy przebieg konkursu odpowiedzialna jest Powiatowa Komisja powołana przez
Dyrektora Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie. Materiały informacyjne
związane z konkursem opublikowane będą na stronie internetowej SOD.

Zgłaszanie szkół do konkursu polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego
zamieszczonego na stronie SOD www.sod.edu.pl/konkurs-Katyn/.
Konkurs Wiedzy o Zbrodni Katyńskiej składa się z dwóch etapów:
I ETAP – SZKOLNY (do 15 marca 2017 r.)
Za organizację etapu szkolnego odpowiada Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez
dyrektora szkoły. Zadaniem Komisji jest ogłoszenie wśród uczniów szkoły informacji
o konkursie i przeprowadzenie etapu szkolnego. Test, który rozwiązywać będą uczniowie,
należy opracować we własnym zakresie. Do II etapu – międzyszkolnego - przechodzą
3 osoby, które uzyskały najlepsze wyniki w eliminacjach szkolnych. Szkolna Komisja
Konkursowa dostarcza do Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie
ul. Kosmowskiej 5 formularze zgłoszeniowe uczestników konkursu, którzy zakwalifikowali się
do II etapu (załącznik nr 1).
II ETAP – MIĘDZYSZKOLNY/ FINAŁOWY
Etap II – międzyszkolny - 24.03.2017 r. odbędzie się w IV Liceum Ogólnokształcącym
im. H. Sienkiewicza w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 56, o godzinie 1200.
Etap ten przeprowadza Międzyszkolna Komisja Konkursowa. Komisja odpowiada
za przeprowadzenie II etapu konkursu w regulaminowych warunkach, prowadzi
dokumentację przebiegu zawodów, na którą składają się prace pisemne uczniów oraz
protokół.
a) Konkurs Międzyszkolny polega na samodzielnym wypełnieniu przez uczniów testu
opracowanego przez organizatorów składającego się z różnego typu zadań (pytania
zamknięte i otwarte, w tym jedno zadanie rozszerzonej odpowiedzi);
b) uczniowie na wypełnienie testu otrzymują 60 minut,
c) w przypadku stwierdzenia przez Komisję niesamodzielnej pracy - uczeń jest
dyskwalifikowany;
d) członkowie Komisji Międzyszkolnej, po sprawdzeniu prac i ustaleniu liczby punktów
uzyskanych przez uczestników, wyłaniają 3 finalistów Konkursu;
e) w przypadku, gdyby uczniowie uzyskali identyczną liczbę punktów,
o zwycięstwie w Konkursie Międzyszkolnym zadecyduje większa liczba punktów zdobytych
za rozwiązanie trudniejszych zadań w teście. Za takie uważa się pytania od 15. do 20;
f) głos przewodniczącego Komisji jest rozstrzygający w wypadku wystąpienia wszelkiego typu
rozbieżności przy sprawdzaniu prac;
g) praca może zostać udostępniona do wglądu uczniowi i jego opiekunowi
w obecności Przewodniczącego Komisji i jednego z jej członków;
h) nie można kserować (kopiować) rozwiązanych przez zawodników prac ani dokonywać
porównań z testami rozwiązanymi przez innych uczestników.
WRĘCZENIE DYPLOMÓW/NAGRÓD
Zwycięzcy Konkursu Wiedzy o Zbrodni Katyńskiej W tablicach katyńskich pamięci zapisane
zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi podczas uroczystości miejskich upamiętniających
zbrodnię katyńską. O szczegółach uroczystości zwycięskie szkoły zostaną powiadomione
drogą elektroniczną.

X. Poufność i przetwarzanie danych osobowych
1. Organizator konkursu zobowiązuje się do stosowania zasady poufności dotyczącej
pozyskanych w ramach konkursu danych osobowych oraz innych informacji i zobowiązuje
się nie udostępniać ich osobom trzecim, chyba że za pisemną zgodą osoby, której dane
dotyczą.
2. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników konkursu
w formularzu zgłoszeniowym jest Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie,
ul. Kosmowskiej 5, 42-224 Częstochowa.
3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowego przeprowadzenia
konkursu.
4. Przekazanie danych osobowych organizatorowi przez uczestników konkursu
ma charakter dobrowolny.
5. Uczestnikom konkursu i rodzicom/opiekunom prawnym przysługuje prawo wglądu
do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.
XI. Literatura i źródła informacji
Uczniom, którzy przygotowują się do Konkursu, należy wskazać przede wszystkim potrzebę
dokładnego zapoznania się z podstawowymi informacjami zawartymi w ich podręcznikach do
historii. Lekturą obowiązkową dla uczestników jest teka edukacyjna IPN Zbrodnia katyńska
- materiały dla ucznia (http://katyn.ipn.gov.pl/kat/publikacje/3649,Teka-edukacyjnaZbrodnia-Katynska.html, dostęp 20.02.2017). W bibliografii zamieszczono również wykaz
książek, czasopism i stron internetowych, które będą przydatne w przygotowaniu się
młodzieży do udziału w Konkursie.
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Strony internetowe:
http://www.golgotawschodu.pl
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www.pamietamkatyn1940.pl
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XII. Skład Powiatowej Komisji Konkursowej:
Przewodniczący: dr hab. prof. AJD Beata Urbanowicz
Członkowie:
1. Anna Drabik, nauczyciel historii, egzaminator, IV LO im. H. Sienkiewicza
w Częstochowie
2. Jacek Jędryka, nauczyciel historii, egzaminator, Gimnazjum nr 9 im. Adama
Mickiewicza w Częstochowie
3. Dorota Kawka – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, egzaminator, ZSSB
w Częstochowie, doradca metodyczny SOD
4. Joanna Piątkowska - nauczyciel historii, Gimnazjum nr 18 im. Kazimierza Wielkiego
w Częstochowie
5. Piotr Zajęcki - nauczyciel historii, Gimnazjum nr 13 im. Ignacego Jana
Paderewskiego w Częstochowie
Decyzje Powiatowej Komisji Konkursowej są ostatecznie i nie ma od nich odwołania.
XIII. Postanowienia końcowe
1. Uczeń przystępujący do konkursu powinien posiadać zgodę rodzica/opiekuna prawnego
wyrażoną na piśmie, która stanowi jednocześnie akceptację Regulaminu Konkursu.
2. Szczegółowe informacje na temat konkursu, w tym Regulamin Konkursu oraz wyniki będą
umieszczone na stronie internetowej www.sod.edu.pl.
3. Regulamin Konkursu może ulec zmianom; wszelkie zmiany będą obowiązywać z chwilą
umieszczenia na stronie internetowej www.sod.edu.pl.
4. W sprawach nieuregulowanych ostateczną decyzję podejmuje organizator,
a w czasie oceny decyzje podejmuje Komisja Konkursowa.
5. Informacje o konkursie można uzyskać w Samorządowym Ośrodku Doskonalenia
w Częstochowie, tel. 34 362 51 05 lub e-mail: d.kawka@sod.edu.pl
Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym przedsięwzięciu.
Życzymy powodzenia w zmaganiach konkursowych.
Organizatorzy

