
REGULAMIN 

WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY O STANIE WOJENNYM W PRL DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH 

organizowanego w 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. 

 

ORGANIZATOR: 

Organizatorem konkursu jest Śląskie Centrum Wolności i Solidarności z siedzibą w Katowicach, ul. Pola 38.  

CELE: 

1. Celami konkursu są: 

a) upamiętnienie wydarzeń okresu stanu wojennego 

b) upowszechnienie dziejów stanu wojennego 

c) kształtowanie umiejętności analizy i interpretacji historycznej 

d) ugruntowanie potrzeby poznawania przeszłości dla zrozumienia współczesnych mechanizmów społecznych i 

kulturowych 

UCZESTNICY: 

2. Konkurs jest przeznaczony dla młodzieży uczęszczającej do techników i liceów ogólnokształcących na terenie 

województwa śląskiego. 

3. Uczestnik w dniu finału nie może mieć ukończonego 20 roku życia. 

NAGRODY: 

4. Trzej uczestnicy, którzy zdobędą największą liczbę punktów zostają zwycięzcami konkursu oraz otrzymują: 

a) Dyplom zajęcia I, II lub III miejsca 

b) Nagrody rzeczowe dla zdobywców I, II i III miejsca. 

5. Nauczyciele, przygotowujący do konkursu uczestników, o których mowa w art. 4 otrzymują nagrodę w postaci 

rocznej karty wstępu na ekspozycję ŚCWiS na okaziciela. W przypadku, gdy jeden nauczyciel przygotowywał 2 lub 

więcej zwycięskich uczniów nagroda dla nauczyciela nie kumuluje się. 

6. Klasa, do której chodzi zdobywca I miejsca otrzymuje zaproszenie do bezpłatnego zwiedzenia wystawy Śląskiego 

Centrum Wolności i Solidarności. 

ORGANIZACJA: 

7. Konkurs przebiega dwuetapowo: 

a) Etap I – szkolny 

b) Etap II – wojewódzki 

8. W etapie szkolnym konkursu udział biorą uczniowie na zasadzie dobrowolności. 

9. Zgłoszenia szkoły do konkursu dokonuje dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona do dnia 29.10.2021 

r. roku poprzez wysłanie na adres e-mail: konkurs@scwis.pl formularza zgłoszenia, stanowiącego załącznik nr 1 do 

regulaminu, a także jego skanu po wydrukowaniu i podpisaniu. 

10. Szkoła przystępując do konkursu zobowiązuje się: 

a) powołać trzyosobową Szkolna Komisje Konkursową, spośród nauczycieli szkoły, 

b) uzyskać zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestników, poprzez wypełnienie przez uczestników / 

opiekunów prawnych załącznika nr 2 do konkursu lub wykazać, że taka zgoda została udzielona 

c) zorganizować etap szkolny oraz ewentualnie wojewódzki na terenie szkoły, w czasie i na zasadach wskazanych 

w regulaminie 

d) zapewnić powielenie odpowiedniej liczby arkuszy konkursowych oraz umożliwić zeskanowanie i wysłanie 

dokumentacji konkursowej. 
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11. Zestaw pytań i zadań konkursowych do etapu szkolnego, a także klucz odpowiedzi, zostanie przesłany na adres e-

mailowy szkoły w dniu 08.11.2021 r. Dyrektor szkoły organizuje powielenie arkuszy konkursowych w ilości równej 

liczbie uczestników w warunkach zapewniających dochowanie tajności ww. arkuszy. 

12. Za przeprowadzenie etapu szkolnego w dniu 10.11.2021 roku o godz. 9.00 odpowiada Szkolna Komisja 

Konkursowa złożona z trzech nauczycieli, powołana przez dyrektora szkoły. Etap szkolny konkursu trwa 45 minut. 

13. Po przeprowadzeniu etapu szkolnego konkursu, do dnia 12.11.2021 roku, Szkolna Komisja Konkursowa przesyła 

drogą elektroniczną na adres e-mail konkurs@scwis.pl 

wyniki uczestników. Komisja przesyła edytowalny dokument wg wzoru w załączniku nr 3, a także jego skan po 

wydrukowaniu i podpisaniu. 

14. Kwalifikacji do finału konkursu dokonuje Organizator Konkursu. Decyduje on o liczbie uczestników etapu II – 

wojewódzkiego, na podstawie informacji uzyskanych z poszczególnych szkół, w których odbył się etap szkolny 

konkursu. Do finału Konkursu zakwalifikuje się maksymalnie 50 uczniów z najlepszym wynikiem. Szkoły o 

zakwalifikowaniu uczniów do etapu wojewódzkiego zostaną powiadomione drogą elektroniczną. 

15. Etap wojewódzki konkursu organizowany jest w szkołach, w których uczniowie uzyskali kwalifikację do finału 

(etapu II). 

16. Organizator przesyła drogą elektroniczną protokół etapu wojewódzkiego z imienną listą finalistów niezwłocznie 

po dokonaniu kwalifikacji. Zestaw pytań i zadań konkursowych do etapu wojewódzkiego, a także klucz odpowiedzi, 

zostanie przesłany drogą elektroniczną w dniu 09.12.2021 r. Dyrektor szkoły organizuje powielenie arkuszy 

konkursowych w ilości równej liczbie uczestników w warunkach zapewniających dochowanie tajności ww. arkuszy. 

17. Za przeprowadzenie etapu wojewódzkiego w dniu 13.12.2021 roku o godz. 9.00 odpowiada Szkolna Komisja 

Konkursowa. Etap wojewódzki konkursu trwa 60 minut. 

18. Po przeprowadzeniu etapu wojewódzkiego konkursu, do dnia 14.12.2021 roku, Szkolna Komisja Konkursowa 

przesyła drogą elektroniczną na adres e-mail konkurs@scwis.pl protokół etapu wojewódzkiego w wersji 

edytowalnej, a także jego skan po wydrukowaniu i podpisaniu. 

19. Wątpliwości występujące w realizacji Konkursu, a nieuregulowane w niniejszym regulaminie, rozstrzyga 

Organizator. 

20. Wyniki etapu wojewódzkiego konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Śląskiego Centrum Wolności 

i Solidarności oraz pamiec81.pl 

21. Wykaz materiałów niezbędnych do przygotowania się do poszczególnych etapów konkursu opublikowany jest na 

stronie internetowej organizatora, podstronie konkursu: https://scwis.pl/projekty/wojewodzki-konkurs-wiedzy-o-

stanie-wojennym-w-prl-dla-szkol-srednich/ 

22. Dodatkowych informacji o konkursie udziela: 

 

Michał Dzióbek 

specjalista ds. merytoryczno-edukacyjnych 

michal.dziobek@scwis.pl 

32 601 21 08 
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