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„Naród, który nie szanuje swej przeszłości,      

nie zasługuje na szacunek teraźniejszości                     

i nie ma prawa do przyszłości”. 

Marszałek Józef Piłsudski  

 

 
Regulamin II konkursu historycznego, przeznaczonego dla szkół, placówek                                        

w ramach Projektu „Katyń… ocalić od zapomnienia” 
 

„PAMIĘĆ O KATYNIU KSZTAŁTUJE NASZE DZIEDZICTWO” 

 

§1 

 

Postanowienia ogólne 

 

Organizatorem konkursu są:  

1. Kuratorium Oświaty w Olsztynie, 

2. Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Olsztynie, 

3. Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi 

Polskiemu - Delegatura w Olsztynie. 

 

Patronat Honorowy: 

 

- Wojewoda Warmińsko–Mazurski Pan Artur Chojecki 

- Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu – Oddział w Białymstoku Pan dr hab. Piotr Kardela 

- Prezydent Olsztyna Pan Piotr Grzymowicz 

- Warmińsko–Mazurski Kurator Oświaty Pan Krzysztof Marek Nowacki  

 

§2 

 

Cel konkursu 
Cel konkursu: 

1. Celem konkursu jest kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego 

pokolenia przez pogłębianie wiedzy o historii Polaków, którzy zginęli w Związku 

Sowieckim w latach II wojny światowej, w tym o sprawie katyńskiej.  

2. Konkurs realizowany jest w 78. rocznicę Zbrodni Katyńskiej. 

3. Konkurs ma charakter edukacyjny – jego rolą jest wzmocnienie więzi 

międzypokoleniowych. 

4. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 

ponadpodstawowych, placówek oświatowych z województwa warmińsko-mazurskiego.  



 

 

 
Konkurs realizuje cele  

Certyfikatu  

Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty 

“Szkoła wierna dziedzictwu” 

 

§3     

                                                                                                                                 

Regulamin konkursu: 

 

1. Konkurs wiedzy „Pamięć o Katyniu kształtuje nasze dziedzictwo” ma charakter  

II–etapowy. 

 

2. Etap I konkursu: 

 

a) Zgłoszenie szkoły, placówki za pomocą poczty elektronicznej (adres: 

dawid.zagzil@ipn.gov.pl) do Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie, 

na podstawie Załącznika nr 1 Karta zgłoszenia do etapu I konkursu 
historycznego pt. „Pamięć o Katyniu kształtuje nasze dziedzictwo”  

do 15.02.2018 r. celem potwierdzenia wzięcia udziału w konkursie oraz odebranie 

TESTU WIEDZY O ZBRODNI KATYŃSKIEJ wraz z KLUCZEM ODPOWIEDZI 

ORAZ PUNKTACJĄ.  

b) Osobą koordynującą konkurs jest Pan Dawid Zagził, inspektor Delegatury IPN-

KŚZpNP w Olsztynie, tel. (0-89) 521-48-14, adres e-mail: dawid.zagzil@ipn.gov.pl  

c) Przeprowadzenie w szkole I etapu konkursu do 2.03.2018 r.  

d) Wybór w szkole trzech najlepszych uczestników konkursu, którzy zostaną 

zaproszeni do etapu II. Przekazanie informacji na podstawie Załącznika nr 2.  

e) Przekazanie informacji do Delegatury IPN w Olsztynie – listy uczniów z danej 

szkoły lub placówki, którzy przystąpią do II etapu konkursu, do dnia 7.03.2018 r.  

 

3. Zwycięscy uczniowie w eliminacjach szkolnych zostaną zaproszeni do II etapu 

konkursu, który odbędzie się w dniu 26.03.2018 r. w Urzędzie Wojewódzkim  

w Olsztynie. Kapituła zaprosi 3 lub 5 uczniów jako przedstawicieli z poszczególnych 

szkół. 

W przypadku zmiany terminu konkursu z przyczyn niezależnych od Organizatorów 

szkoła, placówka zostanie poinformowana przez Delegaturę IPN w Olsztynie. 

 

4. Etap II konkursu: 

 

a) Zaproszenie szkół i placówek do udział w II  etapie konkursu, który odbędzie się  

w dniu 26.03.2018 r. Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.  

b) Przeprowadzenie II etapu konkursu. Konkurs będzie miał charakter testu 

pisemnego.  

c) Każdy uczestnik otrzyma arkusz, który będzie wypełniał indywidualnie. 

d) Po wypełnieniu arkusza, uczestnik podnosi rękę, dając sygnał członkowi Kapituły  

Konkursowej, który podchodzi i odbiera arkusz.  

e) Uczestnik konkursu opuszcza salę z chwilą przekazania wypełnionego arkusza 

członkowi Kapituły Konkursowej. 

f) Uczestnicy konkursu będą podzieleni na dwie grupy wiekowe: 

- uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI – konkurs odbywał się będzie                               

w godz. 10.00-11.15. 
- uczniowie klas VII, uczniowie oddziałów gimnazjalnych oraz uczniowie szkół 

ponadpodstawowych – konkurs odbywał się będzie w godz. 11.30-12.45. 

 

mailto:dawid.zagzil@ipn.gov.pl
mailto:dawid.zagzil@ipn.gov.pl


 

 

 

5. Kapituła Konkursowa dokona sprawdzenia arkuszy do dnia 30.03.2018 r. 

 

6. Koordynator konkursu Pan Dawid Zagził zaprosi zwycięskich Uczestników  

na uroczystość do dn. 30.03.2018 r. 

 

7. Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystości w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie 

w dniu 13.04.2018 r.  podczas Wojewódzkich Obchodów Pamięci o Bohaterach  

w ramach projektu „ Katyń…..ocalić od zapomnienia”. 

 

 

§5 

 

Członkowie Kapituły Konkursowej - Państwo:  

 

1.  Pani Barbara Gawlicka – Prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyńska Oddział  

w Olsztynie – Przewodnicząca Jury. 

2.  Pan dr hab. Karol Sacewicz – Naczelnik Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej  

w Olsztynie – Wiceprzewodniczący Jury. 

3.  Pan Dawid Zagził – Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie. 

4.  Pani Alicja Pogorzelska – wizytator Kuratorium Oświaty w Olsztynie. 

 

§6 

 

Nagrody: 

 

1. Kapituła Konkursu  przyzna  nagrody za trzy pierwsze miejsca oraz trzy wyróżnienia  

w poszczególnych dwóch typach szkół (szkoły podstawowe i gimnazjum/szkoły 

ponadgimnazjalne) 

2. Decyzja Jury, co do podziału i formy nagród jest nieodwołalna (nie podlega 

weryfikacji lub zaskarżeniu) i zostanie przedstawiona w formie publicznie ogłoszonego 

komunikatu. 

 

§7 

 

Dostępność regulaminu: 

 

1. Regulamin konkursu jest dostępny w internecie:  

http://www.ko.olsztyn.pl/ 

https://www.facebook.com/delegaturaipnolsztyn/ 

http://bialystok.ipn.gov.pl/ 

 

Polityka prywatności konkursu:  

Organizatorzy informują, że wszelkie dane osobowe oraz dane teleadresowe uzyskiwane                         

w trakcie  konkursu, będą wykorzystywane wyłącznie w celach konkursowych i nie będą 

sprzedawane lub udostępniane żadnym innym podmiotom lub osobom fizycznym.  

 

 

 

Organizatorzy 

http://www.ko.olsztyn.pl/
https://www.facebook.com/delegaturaipnolsztyn/


 

                                                                                                                                

                                                                                                    

Załącznik nr 1 

 

 

Karta zgłoszenia do I etapu konkursu historycznego  

pt. „ Pamięć o Katyniu kształtuje nasze dziedzictwo”. 

 
 

Tytuł konkursu: 

 

II konkurs historyczny w ramach Projektu „Katyń… ocalić od zapomnienia”                                                                                
 

pt. „ Pamięć o Katyniu kształtuje nasze dziedzictwo”. 

 

 

Nazwa szkoły, placówki (nazwa szkoły, dane teleadresowe, dane e-mailowe) zgłaszającej się do 

konkursu: 

 

 

 

Nazwisko dyrektora szkoły 

Uwagi IPN  

- odnośnie  przekazania TESTU WIEDZY O ZBRODNI KATYŃSKIEJ wraz z KLUCZEM 

ODPOWIEDZI ORAZ PUNKTACJĄ  

(data, kto odebrał materiały) 

…………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Załącznik nr 2 

 

 

 

Karta zgłoszenia do II etapu konkursu historycznego  

pt. „ Pamięć o Katyniu kształtuje nasze dziedzictwo”. 

 

 

 Nazwa szkoły, placówki (dane teleadresowe, dane e-mailowe)  zaproszonej do II etapu konkursu: 

 

 

Nazwisko Nauczyciela, który będzie sprawował opiekę nad uczestnikiem / uczestnikami konkursu 

   

 Lista uczestników konkursu wraz ze Zgodami rodziców/prawnych opiekunów  

 

1……………………………………………………………………………………………………….. 

 

2………………………………………………………………………………………………………. 

 

3  ……………………………………………………………………………………………………….           

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z konkursem zgodnie z 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, 

poz. 926 z późn. zm.). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Podpis uczestnika konkursu lub jego 

rodziców 

Podpis opiekuna merytorycznego 

uczestnika konkursu 

 

 


