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Wojewódzki Konkurs Historyczny 

„40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce” 

 

W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku władze komunistyczne wprowadziły w Polsce stan 

wojenny. Decyzja ogłoszona  na polecenie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego na czele z gen. 

Wojciechem Jaruzelskim 1 , w porannym przemówieniu radiowo-telewizyjnym, wiązała się z 

szeregiem zmian i represji obowiązujących przez kolejne lata w całym kraju. Na mocy dekretu 

zawieszono działalność wszystkich organizacji, stowarzyszeń i związków zawodowych, w tym 

Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność" 2 . Zakazano organizowania 

strajków i akcji protestacyjnych. „Solidarność” została zepchnięta do podziemia, a jej przywódcy 

aresztowani. Władza nie miała skrupułów, by strzelać do stawiających opór ludzi, odebrano wszelką 

nadzieję na wolność.  Stan wojenny przyniósł tysiącom osób i ich rodzinom wielkie cierpienie – 

izolację w obozach internowania, uwięzienie, pozbawienie pracy i  inne represje. 

Wpisując się w obchody 40. rocznicy tych wydarzeń proponujemy Państwu konkurs 

historyczny. Tematyka zaproponowanego konkursu obejmować będzie znajomość faktów: represje, 

opór, życie codzienne w czasie stanu wojennego. Konkurs zostanie przeprowadzony w jednej 

kategorii – przygotowanie infografiki edukacyjnej3.  

Przedstawianie informacji w wizualny sposób pozwala lepiej zaprezentować wydarzenia historyczne. 

Wielu naukowców podkreśla, że mózg przetwarza informacje znacznie lepiej, kiedy towarzyszą im 

obrazy 4 . Infografikę można przygotować w oparciu o dostępne narzędzia, np.: Canva, Vimeo, 

Piktochart, Visme,  Infogram, Easel.ly, Visualize.me, Visual.ly lub inne wybrane przez uczestnika 

Konkursu. Każde narzędzie oferuje gotowe już szablony, w które wystarczy, wpisać wybrane 

ciekawe treści, zdjęcia, zmieniając ich kolorystykę5. Warto pamiętać, że kluczem do stworzenia 

skutecznej infografiki jest możliwie jak najprostsze przedstawienie tematu. Idealna infografika 

powinna zaciekawić odbiorcę i pokazać, że  jej twórca ma wiedzę na dany temat oraz potrafi 

przekazać ją w pigułce.  

 

                                                           
1 https://www.ipn.gov.pl  
 
2 https://muzhp.pl 
 
3 https://blog.platformyedukacyjne.pl/tworzenie-kursow/jak-zrobic-infografike; 
4 Szczegółowo przeanalizował to m.in. Alan Paivio tworząc teorię podwójnego kodowania. 
 
5 https://klosinski.net/infografika-jak-zrobic 

https://www.ipn.gov.pl/
https://muzhp.pl/
https://blog.platformyedukacyjne.pl/tworzenie-kursow/jak-zrobic-infografike
https://klosinski.net/infografika-jak-zrobic
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Konkurs jest propozycją upowszechniania i pogłębiania wiedzy o stanie wojennym w Polsce. 

oraz wspiera realizację kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022 w zakresie: 

Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w 

dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania 

polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie 

w tym względzie m.in. wycieczek. 

 

 

Adresaci konkursu: 

 uczniowie szkół podstawowych klas VI - VIII; 

 uczniowie szkół ponadpodstawowych. 

 

Czas trwania konkursu: 

27.10.2021 r. – 31.12. 2021 r. 

 

Cele ogólne: 

 wzbudzenie zainteresowania wśród uczniów historią Polski, ze szczególnym uwzględnieniem 

burzliwych lat 80. XXw.; 

 kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia; 

 kształtowanie zrozumienia związku walki przeciw władzom komunistycznym  

z dążeniem do odzyskania niepodległości państwa i wolności obywateli; 

 odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów, motywowanie do samodzielnego poszerzania 

wiedzy; 

 wyzwalanie twórczego zaangażowania nauczycieli w poszukiwaniu nowatorskich metod  

i form pracy z dziećmi i młodzieżą. 

 

Cele szczegółowe: 

uczeń: 

 potrafi szukać, gromadzić i interpretować rozmaite informacje; 

 interesuje się przeszłością przez co pogłębia swoje zainteresowania; 

 potrafi zastosować różne metody prezentacji; 

 rozumie znaczenie słów: komunizm, stan wojenny, „Solidarność”, represje, pacyfikacja 

wolność obywateli, państwo opresywne, konspiracja; 
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 jest dumny z przynależności do swojego kraju. 

 

Kluczowe pojęcia: 

Komunizm, stan wojenny, „Solidarność”, represje, pacyfikacja, wolność obywateli, państwo 

opresywne, konspiracja, podziemie. 

 

Forma zajęć: 

Praca indywidualna. 

 

Harmonogram działań  

Lp. Działanie Termin 

1. Zamieszczenie informacji o konkursie na stronach internetowych 

organizatorów.  

Październik 

2021r. 

2. Przesłanie prac uczniów wraz z metryczką i oświadczeniami (załącznik nr 1  

oraz załącznik nr 2) należy przesłać bezpośrednio na maila koordynatora do - 

pani Aldona Olesiak lub pani Agnieszka Piekarska, e-mail: 

aolesiak@cdnkonin.pl lub  apiekarska@cdnkonin.pl  

do 17.12.2021 r. 

3.  Siedziba komisji konkursowej:  

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie 

ul. Sosnowa 14 

62-510 Konin  

cdn@cdnkonin.pl  

tel. 63 242 23 32 

 

5. Opublikowanie przez komisję listy finalistów konkursu, na stronach 

internetowych oraz w mediach społecznościowych  Organizatorów konkursu: 

www.sp8.konin.pl, www.cdnkonin.pl  

do 31.12.2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:aolesiak@cdnkonin.pl
mailto:apiekarska@cdnkonin.pl
mailto:cdn@cdnkonin.pl
http://www.sp8.konin.pl/
http://www.cdnkonin.pl/
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REGULAMIN KONKURSU 

 

§1 

Postanowienia wstępne 

 

1. Regulamin niniejszy określa zasady przeprowadzenia konkursu historycznego „40. rocznica 

wprowadzenia stanu wojennego w Polsce” (zwanego dalej Konkursem). 

2. Organizatorami Konkursu są: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie oraz Szkoła 

Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w Koninie.  

3. Koordynatorem Konkursu prowadzącym organizacyjną obsługę Konkursu jest Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, Sosnowa14, tel.: 63 242 23 32, e-mail: cdn@cdnkonin.pl   

 

§2 

Cel Konkursu 

 

1. Celem Konkursu jest: 

1) wzbudzenie zainteresowania wśród uczniów historią,  

2) rozwijanie zainteresowań uczniów oraz zachęcenie ich do samodzielnej pracy przy 

wykorzystaniu różnorodnych źródeł informacji i aplikacji multimedialnych. 

 

§3 

Warunki Konkursu 

 

1. W Konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i szkół 

ponadpodstawowych z terenu Wielkopolski. 

2. Konkurs polega na wykonaniu infografiki edukacyjnej dotyczącej 40. rocznicy wprowadzenia 

stanu wojennego w Polsce. 

3. Praca musi zostać wykonana jednoosobowo (prace zespołowe nie będą brane pod uwagę).  

4. Przekazując pracę na Konkurs, opiekun prawny uczestnika lub uczestnik, który – ukończył 18 

rok życia zgadza się na jej ekspozycję w mediach społecznościowych, na stronach 

Organizatorów, Konińskim Kurierze Oświatowym.  

 

 

mailto:cdn@cdnkonin.pl
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§4 

Procedura zgłaszania prac 

 

1. Prace konkursowe przesyła nauczyciel  szkoły, do której uczęszcza uczeń.  

2. Prace konkursowe wraz z metryczką i oświadczeniem (załącznik nr 1 , załącznik nr 2 ) należy 

przesłać mailem w terminie do 17 grudnia 2021 r.  Prace, które wpłyną po terminie nie będą 

brane pod uwagę.  

3. Prace konkursowe należy przesłać drogą  elektroniczną  bezpośrednio do koordynatora 

aolesiak@cdnkonin.pl lub apiekarska@cdnkonin.pl  

 

§5 

Ocena prac 

 

1. Oceny prac Konkursu dokona Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.  

2. Komisja dokonuje oceny nadesłanych prac oddzielnie dla każdej kategorii wiekowej (szkoła 

podstawowa kl. VI-VIII oraz szkoła ponadpodstawowa).  

3. Przy ocenie prac bierze się pod uwagę następujące kryteria oceny: 

1) poprawność merytoryczna infografiki, 

2) wskazanie źródeł na podstawie których wykonano pracę, 

3) przydatność w poszerzaniu wiedzy, walory edukacyjne pracy, 

4) dostosowanie treści, materiałów ilustracyjnych do kategorii wiekowej, 

5) atrakcyjność i oryginalność infografiki. 

4. Członkowie Komisji przyznają punkty od 0 do 3 w każdym z pięciu kryteriów- maksymalna 

liczba punktów do zdobycia wynosi 15 (Karta oceny pracy konkursowej - załącznik nr 4), według 

zasady: 

1) poprawność merytoryczna infografiki, 

2) wskazanie źródeł na podstawie których wykonano pracę, 

3) przydatność w poszerzaniu wiedzy, walory edukacyjne pracy, 

4) dostosowanie treści, materiałów ilustracyjnych do kategorii wiekowej, 

5) atrakcyjność i oryginalność infografiki. 

5. Komisja sporządza listy najwyżej ocenionych prac wraz z punktacją w każdej z pięciu kategorii. 

mailto:aolesiak@cdnkonin.pl
mailto:apiekarska@cdnkonin.pl
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6. Członkowie Komisji obowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkich danych, do których 

mieli dostęp w związku z pracami w tej Komisji. 

 

§6 

Komisja Konkursowa 

 

1. W skład Komisji wchodzi maksymalnie pięć osób. Członkami Komisji są przedstawiciele 

wyłonieni spośród Organizatorów Konkursu.  

2. Członków Komisji powołuje Dyrektor Centrum. 

3. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji. 

4. Przy ocenie prac bierze się pod uwagę następujące kryteria oceny: 

1) poprawność merytoryczna infografiki, 

2) wskazanie źródeł na podstawie których wykonano pracę, 

3) przydatność w poszerzaniu wiedzy, walory edukacyjne pracy, 

4) dostosowanie treści, materiałów ilustracyjnych do kategorii wiekowej, 

5) atrakcyjność i oryginalność infografiki. 

5. Komisja Konkursowa podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów w głosowaniu 

jawnym. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

6. Komisja sporządza protokół i publikuje go wraz z listą laureatów i wyróżnionych na stronach 

Organizatorów Konkursu.  

 

§7 

Rozstrzygnięcie Konkursu 

 

1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi najpóźniej do 31.12.2021 r. 

2. Informacje o nagrodzonych i wyróżnionych zostaną opublikowane na stronach internetowych 

Organizatorów: www.cdnkonin.pl,  www.sp8.konin.pl oraz w mediach społecznościowych 

Organizatorów.  

 

 

 

 

 

http://www.cdnkonin.pl/
http://www.sp8.konin.pl/
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§8 

Ogłoszenie wyników Konkursu 

 

1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronach internetowych Organizatorów: 

www.cdnkonin.pl, www.sp8.konin.pl oraz  w mediach społecznościowych  Organizatorów  

w zakresie: imię i nazwisko, klasa, szkoła/placówka i nazwisko nauczyciela koordynującego 

pracę konkursową na terenie szkoły. 

2. Koordynator Konkursu będzie kontaktować się z nauczycielem bądź opiekunem laureata 

Konkursu drogą telefoniczną, e-mailem bądź za pośrednictwem poczty. 

3. Organizatorzy przewidują również publikację prac na stronach internetowych, mediach 

społecznościowych oraz w Konińskim Kurierze Oświatowym.  

 

§9 

Nagrody 

1. Autorzy najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej otrzymają nagrody rzeczowe.  

 

§10 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

1. Pozyskane Pani/Pana/dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celach: 

a. udziału w konkursie „40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce”, 

b. publikacji wizerunku w celu zamieszczenia relacji z konkursu na stronach internetowych,  

w mediach społecznościowych Organizatorów oraz innych materiałach promujących 

konkurs, w przypadku wyrażenia zgody. 

2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt a, b c, d, e, f; rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ - dalej RODO. 

3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Doskonalenia Nauczycieli  

w Koninie, ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin. Administrator danych osobowych zapewni 

odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych,  

w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych 

osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym 

http://www.cdnkonin.pl/
http://www.sp8.konin.pl/
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dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych 

osobowych. 

4. Inspektorem ochrony danych w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie jest Pani Ewa 

Galińska, kontakt: inspektor@osdidk.pl  tel. 531 641 4253; 

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być upoważnione przez Administratora danych podmioty 

oraz podmioty, które mają prawo do wglądu na mocy odrębnych przepisów prawa. 

6. Pani/Pana/dziecka dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia 

konkursu, do momentu zakończenia publikacji na stronach internetowych Organizatorów, 

mediach i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych Organizatorów, a następnie  

w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego. Po upływie tego okresu dane osobowe 

zostaną usunięte. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

prawo przenoszenia danych. 

8. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, którego dokonano na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej 

wycofaniem. 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Przystąpienie 

do Konkursu oznacza akceptację przez uczestników wszystkich warunków określonych  

w Regulaminie. 

2. Organizator nie zwraca uczestnikom Konkursu prac dostarczonych w ramach udziału  

w Konkursie. 

3. Zgłoszenie prac na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca jest 

autorem/autorką załączonych prac oraz wyrażeniem zgody na ich wystawienie i publikowanie dla 

celów reklamowych konkursu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyn, a także 

przerwania, zawieszenia lub zmiany terminu jego przeprowadzenia. 

5. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki 

prowadzenia Konkursu.  

mailto:inspektor@osdidk.pl
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6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu decyzję podejmują Organizatorzy.  

Od decyzji Organizatorów nie przysługuje odwołanie. 

7. Regulamin zostanie opublikowany na stronach www.cdnkonin.pl   oraz www.sp8.konin.pl  

 

 

Opracowanie regulaminu konkursu:  

Aldona Olesiak 

Agnieszka Piekarska 

Załącznikami do niniejszego regulaminu są: 

1) METRYCZKA  

2) OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA / OPIEKUNA 

3) KARTA OCENY PRACY KONKURSOWEJ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cdnkonin.pl/
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Załącznik nr 1 

METRYCZKA – WOJEWÓDZKI KONKURS HISTORYCZNY 

„40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce” 

 

DANE UCZNIA  

Imię i nazwisko, klasa 

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

 

NAZWA  SZKOŁY  

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

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA NADZORUJĄCEGO PRACĘ  

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

Ja, niżej podpisany Uczestnik wojewódzkiego konkursu historycznego „40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w 

Polsce” 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla celów 

związanych z przeprowadzeniem konkursu w zakresie określonym Regulaminem Konkursu  

2. Od daty dokonania wysyłki pracy konkursowej, przenoszę na Organizatora Konkursu nieodpłatnie prawa do 

korzystania i rozporządzania pracą będącą przedmiotem  konkursu.  

 

…………………………………………….. 

Podpis Uczestnika 

 

 

Jako rodzic/opiekun ustawowy uczestnika konkursu, wyrażam zgodę na złożenie przez uczestnika oświadczenia 

powyższej treści. 

Zgoda rodzica/ opiekuna ustawowego jest wymagana, jeżeli uczestnik konkursu nie ukończył 18 roku życia. Bez 

podpisu opiekuna praca nie weźmie udziału w konkursie. 

     

 

 ………………………………………… 

Podpis rodzica/ opiekuna ustawowego 
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Załącznik nr 2 

Oświadczenie Uczestnika / Opiekuna 

 

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

informujemy iż:  

 Administratorem danych osobowych jest Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, kod pocztowy 62-

510 adres e-mail: cdn@cdnkonin.pl  +48 63 242 23 32; 

 Inspektorem ochrony danych w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie jest Pani Ewa Galińska, 

kontakt: inspektor@osdidk.pl tel. 531 641 4253; 

 Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia, rozstrzygnięcia i rozliczenia konkursu: „40. 

rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsc”, zwanego dalej Konkursem, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a, 

b c, d, e, f; 

 Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wszystkie osoby związane z organizacją Konkursu; 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku  szkolnego; 

 Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

 Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

 Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w konkursie. Jest Pan/Pani 

zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wykluczenie z konkursu; 

 W przypadku uzyskania tytułu laureata Państwa dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, wizerunek, nazwa 

szkoły, będą podawane do publicznej wiadomości. 

 

Powyższe przyjąłem/łam do wiadomości                      

 

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

    Miejscowość, data                                           Podpis Opiekuna 

 

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

              Miejscowość, data                                                Podpis Uczestnika  
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40. ROCZNICA WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO W POLSCE 
 

 
Załącznik nr 4 

 

 

Karta oceny pracy konkursowej 

 

Kategoria  Punkty 

(0-3p.) 

Poprawność merytoryczna infografiki. 
 

Wskazanie źródeł na podstawie których wykonano pracę. 
 

Przydatność w poszerzaniu wiedzy, walory edukacyjne pracy. 
 

Dostosowanie treści, materiałów ilustracyjnych do kategorii wiekowej. 
 

Atrakcyjność i oryginalność infografiki. 
 

Suma 
 

 


