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REGULAMIN Olimpiady 

&1 Uczestnicy i ich zadania 

Zadaniem uczestników olimpiady będzie poznanie i wykazanie się wiedzą na temat działalności Armii 

Krajowej i jej poprzedniczek (SZP, ZWZ) oraz następczyń (NIE, Delegatury Sił Zbrojnych oraz WiN) w 

okresie od września 1939 r. do kwietnia 1947 r. na ziemiach polskich, ze szczególnym uwzględnieniem 

terenu dzisiejszego województwa podlaskiego. 

W olimpiadzie mogą uczestniczyć uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z województwa podlaskiego. 

 

&2 Organizatorzy 

Olimpiada ma już swoją historię w poprzednich latach w postaci konkursu, którego pięć pierwszych edy-

cje zorganizowane zostały przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem i miały 

zasięg powiatowy. Organizatorem kolejnej, dziewiątej, a piątej wojewódzkiej edycji – jest Oddziałowe 

Biuro Edukacji Narodowej białostockiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej oraz Centrum 

Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem, zwani dalej Organizatorem. 

 

&3 Honorowy patronat 

Olimpiada odbywa się pod honorowym patronatem:  

- Prezesa Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej;  

- Podlaskiego Kuratora Oświaty; 

- Starosty Wysokomazowieckiego. 

 

&4 Cele olimpiady 

Celem olimpiady jest pogłębianie zainteresowań najnowszą historią Polski i wzbogacanie wiedzy 

związanej z tą problematyką oraz rozwijanie umiejętności dostrzegania wpływu wydarzeń 

rozgrywających się na świecie na sprawy polskie, pracy z literaturą historyczną, prezentacji rezultatów 

własnej pracy. Nadrzędnym celem olimpiady – bez względu na osiągnięte przez uczestników wyniki – 

jest kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych oraz budowa poczucia tożsamości regionalnej i 

narodowej. 

 

&5 Zgłoszenie uczestników do olimpiady 

W olimpiadzie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z województwa 

podlaskiego zgłoszeni przez dyrektora szkoły. Ilość uczniów zgłoszonych do konkursu z danej szkoły jest 

nieograniczona. Zgłoszenia w formie pisemnej należy przesłać pocztą na adres: Oddział Instytutu Pamięci 

Narodowej w Białymstoku, ul. Warsztatowa 1a, 15–637 Białystok, do 10 marca 2017 r. (decyduje data 
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stempla pocztowego) z dopiskiem na kopercie „Konkurs Wiedzy o AK” lub mailem na skrzynkę 

urszula.gierasimiuk@ipn.gov.pl , również do 10 marca 2017 r. 

 

&6 Ochrona danych osobowych 

Warunkiem udziału w olimpiadzie jest, oprócz zgłoszenia, wyrażenie zgody na przetwarzanie przez 

Organizatora danych osobowych ucznia, w przypadku osoby niepełnoletniej zgodę wyraża jego opiekun 

prawny, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 

2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Organizator informuje uczniów oraz ich opiekunów prawnych, 

którzy złożyli oświadczenie, iż dane osobowe uczniów biorących udział w konkursie będą przetwarzane 

w siedzibie Organizatora na podstawie wyrażonej dobrowolnie zgody. Każdy uczeń oraz jego opiekun 

prawny ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia. 

Oświadczenie zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych należy przekazać 

Organizatorowi najpóźniej w dniu I etapu konkursu przed rozpoczęciem eliminacji pisemnych lub 

wcześniej pocztą na adres: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, ul. Warsztatowa 1a, 

15–637 Białystok z dopiskiem na kopercie „Olimpiada Wiedzy o AK” lub mailem na skrzynkę 

urszula.gierasimiuk@ipn.gov.pl .  

&7 Przebieg olimpiady  

W celu przeprowadzenia eliminacji, dyrektor białostockiego Oddziału IPN powołuje komisję.  

W etapie I (pisemnym), uczestnicy samodzielnie rozwiązują przygotowany przez komisję test. Na jego 

wypełnienie mają 90 min. Etap I odbędzie się w Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem 

Mazowieckiem w pierwszej połowie kwietnia 2017 r. (data dzienna zostanie ustalona nie później niż 

miesiąc przed przeprowadzeniem etapu I). Członkowie komisji olimpijskiej sprawdzają testy i ustalają 

listę uczestników zakwalifikowanych do etapu II. O wynikach etapu I uczestnicy zostaną poinformowani 

tydzień po przeprowadzeniu etapu I.  

Etap II polega na indywidualnej rozmowie uczestników konkursu, zakwalifikowanych po etapie I, z 

komisją olimpijskiej. Odbędzie się on w drugiej połowie kwietnia 2017 r. w siedzibie Oddziału IPN w 

Białymstoku przy ul. Warsztatowej 1a (data dzienna zostanie ustalona nie później niż miesiąc przed 

przeprowadzeniem etapu II). Uczestnik eliminacji ustnych losuje zestaw trzech pytań związanych z 

problematyką olimpiady i udziela na nie odpowiedzi. Maksymalny czas odpowiedzi to 10 min. na każde z 

pytań. Uczestnikowi przysługuje też czas maksymalnie 10 min. na przygotowanie się do odpowiedzi. 

Komisja dostarcza każdemu z uczestników czystą kartkę papieru i długopis. Odpowiedzi uczestnika 

olimpiady ocenia komisja w składzie co najmniej trzyosobowym. Każdy z członków komisji ocenia 

odpowiedzi indywidualnie w skali od 0 do 5. Ocena uczestnika olimpiady jest średnią ocen wszystkich 

członków komisji. W przypadku rozbieżności co do oceny i ustalania miejsc poszczególnych uczestników 

olimpiady, głos decydujący ma przewodniczący komisji olimpijskiej. Decyzja komisji jest ostateczna i nie 
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przysługuje od niej odwołanie. Po wysłuchaniu wypowiedzi wszystkich uczestników olimpiady, komisja 

ustala i ogłasza wyniki przyznając miejsce pierwsze, drugie i trzecie. Komisja może też dokonać innego 

podziału miejsc. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. 

Na zakończenie etapu II odbędzie się wręczenie nagród laureatom konkursu i podziękowań 

nauczycielom, którzy opiekowali się uczestnikami konkursu. 

 

&8 Kontakt z organizatorami 

Szczegółowe informacje: Urszula Gierasimiuk urszula.gierasimiuk@ipn.gov.pl, tel. 85 664 57 87. 

Dokumentacja olimpijska – karta zgłoszenia, oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

oraz regulamin – będzie dostępna w formie elektronicznej na stronie 

www.pamiec.pl/pa/edukacja/konkursy , https://bialystok.ipn.gov.pl oraz na stronach Centrum 

Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem i Kuratorium Podlaskiego. 
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