
 

 
 

REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO 

„OFIARY KATYNIA Z ZIEMI TARNOWSKIEJ” 

 
I. ORGANIZATORZY: 
XXI Liceum Ogólnokształcące Sportowe  w Tarnowie, Wydział Edukacji Urzędu Miasta 

Tarnowa. 

 

II. CEL OGÓLNY KONKURSU: 
      Celem konkursu jest uczczenie pamięci mieszkańców Ziemi Tarnowskiej 

pomordowanych bestialsko przez zbrodniczy reżim Stalina w 1940 r. oraz udokumentowanie 

losów „Dzieci Katyńskich” z naszego regionu. 

 

III. CELE SZCZEGÓŁOWE KONKURSU: 
- zainteresowanie uczniów tematem zbrodni stalinowskich na obywatelach polskich                        

w czasie II wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem „mordu katyńskiego” na 

mieszkańcach regionu tarnowskiego, 

- uświadomienie młodzieży zagrożeń i tragedii, jakie sprowadzają na ludzi systemy 

totalitarne, 

- rozwijanie pasji badawczej oraz umiejętności wyszukiwania i korzystania                                      

z różnorodnych źródeł wiedzy i twórczego ich przetwarzania, 

- nabywanie umiejętności ciekawego prezentowania zdobytej wiedzy historycznej, za 

pomocą różnorodnych technik. 

 

IV. TEMATYKA KONKURSU: 
W tegorocznej edycji pod uwagę zostaną wzięte: 

-prace konkursowe poświęcone tragicznym losom Polaków z Tarnowa i okolic (konkretna 

ofiara zbrodni katyńskiej), którzy po 17 września 1939 roku zostali poddani sowieckim 

represjom i osadzeni w obozach NKWD w Kozielsku, Ostaszkowie, Starobielsku oraz 

więzieniach na terenach zachodniej Białorusi i Ukrainy i poddani eksterminacji przez 

władze sowieckie, 

- prace konkursowe poświęcone losom wybranej rodziny ofiary zbrodni katyńskiej, ze 

szczególnym uwzględnieniem życia „Dzieci Katyńskich”.  

V. UCZESTNICTWO W KONKURSIE: 
1. Konkurs skierowany jest do uczniów publicznych i niepublicznych szkół 

podstawowych i  szkół średnich  w Tarnowie. 

2. Prace muszą być przygotowane indywidualnie – nie dopuszcza się prac zespołowych. 

3. Dopuszczalne są różne formy pracy: 

- w kategorii prace pisemne – biografia, opowiadanie, wywiad, gazeta, komiks 

historyczny i inne, 

- w kategorii prace multimedialne – np. audycja, film, prezentacja multimedialna, 

inne. 



4. Praca pisemna powinna liczyć minimum 5 stron maszynopisu znormalizowanego 

(format A 4, czcionka 12, Times New Roman). 

5. W przypadku prac multimedialnych wprowadza się limit czasowy 20 minut. Powinny 

one być wykonane w programie : 

-  Microsoft Powerpoint (może być zapisany w wersji MS PowerPoint, nie wyższej niż 

2007) lub innym, niewymagającym instalacji specjalistycznego oprogramowania; zapis 

elektroniczny wyłącznie na płytach CD lub DVD, tekst pisany czcionką minimum 16 pkt. 

-  prezentacja powinna być wzbogacona różnymi formami przekazu informacji (film, 

muzyka),  

-  wzbogacenie pracy o dodatkowe materiały własnego autorstwa może wpłynąć na jej 

wyższą ocenę końcową, 

-  obowiązkowo należy wskazać bibliografię i źródła, 

-  pracę zawartą na płycie CD lub DVD należy opisać: tematem prezentacji, imieniem                     

i nazwiskiem autora, nazwą i adresem szkoły, 

-  prace zostaną ocenione przez komisję konkursową, według następujących kryteriów: 

a) zawartość merytoryczna pracy (0-25 pkt.), 

b) pomysłowość i nowatorstwo (0-10 pkt.), 

c) różnorodność form przekazu użyta w prezentacji (0-10 pkt.),  

d) bibliografia i źródła historyczne (0-5 pkt.) 

Razem można zdobyć maksymalnie 50 punktów. 

 

6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie pracy konkursowej wraz                      

z kartą zgłoszeniową pracy do dnia 6 kwietnia ( poniedziałek ) 2020 roku - godzina 

15.00,   do siedziby organizatora konkursu:  

XXI Liceum Ogólnokształcące Sportowe w Tarnowie 

Ul. Szujskiego 15, 33 – 100 Tarnów 

tel. 14 6278545 

7. Przystąpienie uczniów do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu 

Konkursu. 

a. Do konkursu nie będą dopuszczane prace nadesłane po terminie.  

b. Za autora pracy uważa się osobę wymienioną w karcie zgłoszenia.  

c. Prace konkursowe nie będą zwracane autorom. 

d. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac uczestników konkursu 

do celów naukowych i dydaktycznych oraz ich nieodpłatnej publikacji                              

w całości lub fragmentach z zachowaniem praw autorskich.  

 

8. NAGRODY: 
Nagrodzona zostanie wyłącznie praca, która uzyska największą ilość punktów w danej 

kategorii. Jury dokona oceny prac uczniów na poziomie: 

 -  szkół podstawowych,  

 -  szkół średnich. 

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego rozdziału nagród. Wręczenie nagród 

odbędzie się podczas uroczystości w Alei „Dębów Katyńskich” - 16.04.2020, po Mszy 

Św. w kościele  Chrystusa Dobrego Pasterza w Tarnowie (rozpoczęcie mszy                                

o godzinie 11.00). 

 

9. DODATKOWE INFORMACJE: 

http://www.dobrypasterz.tarnow.opoka.org.pl/nabozenstwa.htm


Regulamin konkursu i wszelkie informacje dotyczące jego przebiegu będą dostępne na     

stronie internetowej organizatora www.21los.tarnow.pl W sprawach dotyczących 

szczegółów konkursu należy kontaktować się z koordynatorem konkursu: 

p. Renata Gomoła 

tel. 601056352 
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11. INFORMACJE DODATKOWE 

 

Organizatorzy konkursu sugerują, aby po informacje dotyczące historii „Dzieci Katyńskich”                                

z naszego regionu skierować się do Pani Stanisławy Wiatr-Partyki – Honorowego Prezesa 

Związku Sybiraków w Tarnowie. 

Nazwiska osób związanych z Tarnowem – ofiar zbrodni katyńskiej, umieszczone są na 

Tablicy Ofiar Katynia w kościele Księży Filipinów w Tarnowie - Parafia Rzymskokatolicka 

pod wezwaniem Świętego Krzyża i Świętego Filipa Neri w Tarnowie. 

Organizatorzy informują także, iż przydatne w przygotowaniu pracy konkursowej będą 

materiały zgromadzone w Szkole Podstawowej   im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI                 

W LISIEJ GÓRZE. 


