
Wojewódzki Konkurs wiedzy o zbrodni katyńskiej: 

„Ludobójstwo katyńskie: przyczyny, przebieg, skutki” 
 

 

      I. Organizator: 

Stowarzyszenie „Katyń”, Instytut Pamięci Narodowej (Oddziałowe Biuro Edukacji 

Narodowej w Poznaniu), Publiczne Liceum Ogólnokształcące Katolickiego 

Stowarzyszenia Wychowawców im. Bł. Natalii Tułasiewicz w Poznaniu.  

II. Cel konkursu: utrwalenie pamięci o zbrodni katyńskiej. 

III. Uczestnicy konkursu: 

Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół podstawowych (klasy VII i VIII) oraz 

liceów ogólnokształcących (3 – i 4 –letnich)i techników (4- i 5-letnich). 

IV. Terminarz konkursu: 

• do 20 listopada 2019 roku: etap szkolny Konkursu Wiedzy o Ludobójstwie Katyńskim  

• 7 grudnia 2019 roku: etap wojewódzki Konkursu Wiedzy o Ludobójstwie Katyńskim. 

Miejsce: aula Szkół Katolickich, ul. Głogowska 92 w Poznaniu 

• nagrodą główną w Konkursie Wiedzy o Ludobójstwie Katyńskim jest wyjazd do 

Katynia (zdobywcy 1. i 2. miejsca w obydwu kategoriach: szkoły podstawowe                   

i szkoły ponadpodstawowe). Dla nauczycieli przewidziano nagrody książkowe. 

 

      V. Komisje Konkursu: 

• Dyrektor Szkoły powołuje Komisję Szkolną. Przewodniczącym Komisji jest Szkolny  

        Koordynator Przedsięwzięcia Edukacyjnego, który ustala termin i formę  

        przeprowadzenia konkursu.  

• Komisję Wojewódzką i jej przewodniczącego, w imieniu organizatorów konkursu,   

        powołuje Dyrektor Publicznego LO KSW, Prezes Stowarzyszenia „Katyń” oraz      

        Dyrektor IPN –  Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej w Poznaniu. 

 

      VI. Przebieg Konkursu:  

       

      Etap I – szkolny odbywa się na terenie danej szkoły. Termin i formę przeprowadzenia  

I etapu ustala Szkolny Koordynator Konkursu.  

      1.  Eliminacje szkolne przeprowadza Komisja Szkolna powołana przez Dyrektora Szkoły. 

            Przewodniczącym Komisji jest Szkolny Koordynator Przedsięwzięcia Edukacyjnego       

            konkursu.  

       2. Formy eliminacji: 

- część pierwsza: uczniowie przygotowują pracę pisemną na temat „Mój pierwszy 

kontakt z problemem ludobójstwa katyńskiego” (1-2 strony A-4, New Times 12, 

spacja 1,5) 

-  część druga: konkurs wiedzy na temat ludobójstwa katyńskiego. 

         



3. Do etapu wojewódzkiego kwalifikuje się trzech uczniów, którzy uzyskali najwyższą 

ilość punktów w eliminacjach szkolnych. Punkty uzyskane z pracy pisemnej i testu 

sumują się. Uczniowie reprezentują swoją szkołę na etapie wojewódzkim. Organizatorzy 

nie dopuszczają miejsc ex aequo. W takiej sytuacji szkoła przeprowadza dodatkowy etap 

ustny, w wyniku którego wyłania trzech laureatów etapu szkolnego. 

4. Uczniowie zakwalifikowaniu do etapu II muszą posiadać zgodę na  przetwarzanie   

danych osobowych  (załącznik nr 4.).                                     

      5.  Przewodniczący Komisji przesyła protokół z przebiegu szkolnego etapu  Konkursu 

      (załącznik nr 2.)  na adres organizatora (sekretariat@dobreliceum.pl) do 25 listopada 2019 r.  

 

Etap II – finał wojewódzki:  

1.    Miejsce przeprowadzenia finału: siedziba Publicznego Liceum Ogólnokształcącego                   

       im. bł. Natalii Tułasiewicz, Poznań, ul. Głogowska 92. Data: 7 grudnia 2019 r.,                   

       godz. 10.00 - 11.00. 

2.    Etap wojewódzki przeprowadza Komisja Wojewódzka. 

3.    Forma – test odrębny dla każdego poziomu szkoły oraz ocena pracy dokonana przez   

       Komisję Wojewódzką  

      4.    Zwycięzcami Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o zostają uczestnicy, którzy   

             uzyskają największą liczbę punktów w swojej grupie szkolnej. 

5.    Wszelkie sprawy sporne i nie objęte regulaminem rozstrzyga Przewodniczący  

       Wojewódzkiej Komisji Konkursu. 

      6.    Konkurs został wpisany na listę konkursów objętych patronatem Wojewódzkiego  

             Kuratora Oświaty w Poznaniu.  

 

      VII. Zakres materiału i bibliografia: 

        

      Zakres materiału i bibliografia podane są w odrębnym załączniku ((załącznik nr 3.).  

  

   

      Uwaga:  

      Udział w konkursie nie zobowiązuje do uczestnictwa w przedsięwzięciu edukacyjnym 

mailto:sekretariat@dobreliceum.pl

