Regulamin VI. Powiatowego Konkursu 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"
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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:
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
IV Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Częstochowie
V. Patronat:
Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk
VI. Uczestnicy konkursu:
Konkurs
adresowany
jest
do
uczniów
szkół
ponadpodstawowych
i powiatów: częstochowskiego i myszkowskiego. Udział w konkursie jest dobrowolny.

Częstochowy

VII. Czas trwania konkursu:
luty – kwiecień 2019 r.
VIII. Terminarz konkursu:
Ogłoszenie informacji o konkursie w szkołach: od 4 lutego 2019 r.
Zgłaszanie szkół do konkursu - do dnia 8 marca 2019 r.
Zgłoszenie szkoły polega na wypełnieniu elektronicznego formularza zgłoszeniowego znajdującego
się na stronie SOD w zakładce Konkursy - VI. Powiatowy Konkurs Wiedzy o Katyniu W tablicach
katyńskich pamięci zapisane. Link do formularza rejestracyjnego http://www.sod.edu.pl/konkurskatyn

Etap I szkolny– do 13 marca 2019 r.
Przesłanie do Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie listy uczniów
zakwalifikowanych do etapu finałowego (załącznik nr 1) oraz zgody rodziców/prawnych
opiekunów lub pełnoletniego uczestnika konkursu na przetwarzanie danych osobowych
uczestnika ( załącznik 2) – do 15.03.2019 r.
Etap II – finał powiatowy – 27 marca 2019 r. godz. 12.00 w IV Liceum Ogólnokształcącym
im. Henryka Sienkiewicza, Aleje NMP 56 w Częstochowie.
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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 Konkursowa powołana
przez Dyrektora Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie. Materiały informacyjne
związane z konkursem opublikowane będą na stronie internetowej SOD.
Konkurs Wiedzy o Zbrodni Katyńskiej składa się z dwóch etapów:
I ETAP – SZKOLNY (do 13 marca 2019 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 – powiatowego - przechodzą 3 osoby, które uzyskały najlepsze wyniki
w eliminacjach szkolnych. Szkolna Komisja Konkursowa do 15 marca br. przesyła na adres
Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie, ul. Kosmowskiej 5, 42-224 Częstochowa
listę uczniów zakwalifikowanych do etapu finałowego (załącznik nr 1) oraz zgodę
rodziców/opiekunów lub pełnoletniego uczestnika konkursu na przetwarzanie danych osobowych
(załącznik 2).
W przypadku choroby zakwalifikowanego zawodnika lub innego zdarzenia losowego, istnieje
możliwość zmiany składu uczestników reprezentujących szkołę w II etapie.
II ETAP – POWIATOWY- 27 marca 2019 r. odbędzie się w IV Liceum Ogólnokształcącym
im. H. Sienkiewicza w Częstochowie, Aleje Najświętszej Maryi Panny 56,
o godzinie 1200.
Etap ten przeprowadza Powiatowa 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 Powiatowy polega na samodzielnym wypełnieniu przez uczniów testu opracowanego
przez organizatorów składającego się z różnego typu zadań (pytania zamknięte i otwarte);
b) uczniowie na wypełnienie testu otrzymują 60 minut,
c) w przypadku stwierdzenia przez Komisję niesamodzielnej pracy - uczeń jest dyskwalifikowany;
d) członkowie Komisji Powiatowej, 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
Powiatowym zadecyduje większa liczba punktów zdobytych za rozwiązanie trudniejszych zadań
w teście. Za takie uważa się pytania od 20. do 25;
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.
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X. 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.
XI. Przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie zgody rodziców/opiekunów lub pełnoletniego
uczestnika konkursu na przetwarzanie następujących danych osobowych ucznia: imię, nazwisko,
wiek, nazwa szkoły i wizerunek. Ww. zgoda jest jednocześnie akceptacją regulaminu konkursu.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna
z brakiem możliwości udziału w konkursie.
3. Dane osobowe uczestników będą zbierane i przetwarzane wyłącznie w ramach i na potrzeby
przeprowadzenia konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
4. Wypełnioną zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy dostarczyć na adres Administratora
danych zgodnie z harmonogramem przebiegu konkursu.
XII. 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
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/teki-edukacyjne/27577,Zbrodnia-Katynska.html
pliki do pobrania: Materiały dla ucznia.
W bibliografii zamieszczono również wykaz książek, czasopism i stron internetowych, które będą
przydatne w przygotowaniu się młodzieży do udziału w Konkursie.
WYBRANA BIBLIOGRAFIA
Dokumenty i materiały źródłowe
Śladem zbrodni katyńskiej, wstęp Jędrzej Tucholski, oprac. i red. Zuzanna Gajowniczek, Warszawa
1998
Zbrodnia katyńska: dokumenty i publicystyka, wybór i oprac. Józef Czmut, Warszawa 1990
Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów, przedm. Władysław Anders, wyd.13, Londyn 1989;
Warszawa 1989
Wspomnienia i relacje
Czapski J., Na nieludzkiej ziemi, Warszawa 1990
Czapski J., Wspomnienia starobielskie, Warszawa 1989
Grudziński G. H., Inny świat, [różne wydania].
Katyń: relacje, wspomnienia, publicystyka, wstęp i oprac. Andrzej L. Szczęśniak, Warszawa 1989
Peszkowski Z., Pamięć Golgoty Wschodu, Warszawa 1995
Swianiewicz S., W cieniu Katynia, wyd. 7, Paryż 1989, Warszawa 1990
Opracowania:
Czubiński A., Historia Polski XX wieku, Poznań 2003
Łojek J., Dzieje sprawy Katynia, Białystok 1989 (lub inne wydania)
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Madejczyk Cz., Dramat katyński, Warszawa 1989
Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, t. I - VI, Warszawa 1996
Roszkowski W.,[Albert A.], Historia Polski (1914-1993), Warszawa 1994 [i inne wydania]
XX wiek. Daty, fakty, opinie, Tom 3, 1936-1945 ,Władysław A. Serczyk, Arkadiusz Adamczyk, Piotr
Radzikowski, Wydawnictwo: PINNEX

Strony internetowe:
http://www.golgotawschodu.pl
www.sciesielski.republika.pl/sov-dep/polacy/index.html
www.katyn.rawelin.com
www.pamietamkatyn1940.pl
www.laskatynski.webpark.pl
XIII. Skład Powiatowej Komisji Konkursowej
Przewodnicząca: dr hab. prof. UJD Beata Urbanowicz
Członkowie:
1. Anna Drabik, nauczyciel historii, IV Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza
w Częstochowie
2. Jacek Jędryka, nauczyciel historii, egzaminator, Szkoła Podstawowa nr 42 im. Jana
Brzechwy w Częstochowie
3. Dorota Kawka – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, Zespół Szkół
Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie, doradca metodyczny SOD
4. Joanna Piątkowska - nauczyciel historii, Szkoła Podstawowa nr 53 im. Marii SkłodowskiejCurie w Częstochowie
5. Piotr Zajęcki - nauczyciel historii, Szkoła Podstawowa nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego
w Częstochowie
Decyzje Powiatowej Komisji Konkursowej są ostatecznie i nie ma od nich odwołania.
XIV. Postanowienia końcowe

1. Zgoda rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego uczestnika konkursu na przetwarzanie
danych osobowych wyrażona na piśmie, 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/konkurs-katyn
3. W sprawach nieuregulowanych ostateczną decyzję podejmuje organizator, a w czasie oceny
decyzje podejmuje Komisja Konkursowa.
4. 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
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Załącznik nr 1 do regulaminu
VI. Powiatowego Konkursu Wiedzy o Katyniu
W tablicach katyńskich pamięci zapisane

Lista uczestników zakwalifikowanych do etapu finałowego
Nazwa szkoły:
Adres szkoły:

Telefon :
Imię i nazwisko ucznia

Imię i nazwisko nauczyciela
przygotowującego ucznia do
konkursu
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Załącznik nr 2 do regulaminu
VI. Powiatowego Konkursu Wiedzy o Katyniu
W tablicach katyńskich pamięci zapisane

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych…………………………………
(imię i nazwisko ucznia)
w celu organizacji i wzięcia udziału w VI. Powiatowym Konkursie Wiedzy o Katyniu
W tablicach katyńskich pamięci zapisane, organizowanym przez Samorządowy
Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu
i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich
danych i prawie ich poprawiania.
………………….………………………………………
(Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym danym RODO
informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie,
ul. Kosmowskiej 5, 42-224 Częstochowa, e-mail: poczta@sod.edu.pl, tel.: 34 362 51 05
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: ioded@sod.edu.pl
lub nr tel. 34 362 51 05 wew.107.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, art..6 ust. 1 lit. A RODO, w celu
organizacji i wzięcia udziału ucznia w VI. Powiatowym Konkursie Wiedzy o Katyniu W tablicach
katyńskich pamięci zapisane zgodnie z regulaminem konkursu.
4. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na
podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej przez Administratora danych.
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem
Akt.
6. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo do wycofania zgody w
dowolnym momencie.
7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna
z brakiem możliwości udziału ucznia w konkursie.

Administrator Danych
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