
 

Regulamin 

VII Wojewódzkiego Konkursu Historycznego 

Historia regionalna 

 

Gdańszczanie – Pomorzanie – Polacy 

Robotnicy Pomorza Gdańskiego 1945-1989 
 

I. Realizacja w roku szkolnym 2018/2019 

Konkurs został zgłoszony do Wojewódzkiego Kalendarza Imprez 2018/2019 Kuratorium 

Oświaty w Gdańsku. Przedmiotem konkursu są wydarzenia z lat 1945-1989 na Pomorzu 

Gdańskim, w których kluczową rolę odegrali robotnicy. 
 

II. Organizator: 

 

 Instytut Pamięci Narodowej Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej w Gdańsku, 

 I Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Gdańsku,  

 III Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w 

Gdańsku,  

 X Liceum Ogólnokształcące w Gdyni, 

 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w 

Gdańsku. 

 

III. Adresat: 

            Uczniowie szkół podstawowych z województwa pomorskiego. 

 

IV. Cele konkursu: 

 

 rozwijanie indywidualnych uzdolnień historycznych uczniów;  

 popularyzowanie dziejów regionu w powiązaniu z historią narodu polskiego 

      i państwa; 

 kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia; 

 doskonalenie pracy z różnorodnymi źródłami historycznymi; 

 kształtowanie postaw obywatelskich oraz patriotycznych wśród młodzieży. 

 

V. Umiejętności ucznia - uczestnika konkursu: 

 

 stosuje terminologię historyczną; 

 umieszcza wydarzenia, fakty, procesy w czasie i przestrzeni historycznej; 

 wyjaśnia związki przyczynowo – skutkowe omawianych zdarzeń; 

 porównuje różne źródła historyczne (np.: źródła ikonograficzne, prasowe, statystyczne 

itp.) i dokonuje ich krytycznej analizy;  

 dostrzega i wyjaśnia związki pomiędzy historią regionu a historią państwa i Europy. 

 
 
 
 



VI. Terminarz konkursu:  

 

 do 16 listopada 2018 r. zgłoszenie uczestnictwa szkoły na adres: 

 konkursy.historyczne@wp.pl;  
 

 do 26 listopada 2018 r. przesłanie uczestnikom konkursu drogą elektroniczną zadań z 

kluczem odpowiedzi do przeprowadzenia szkolnych eliminacji konkursowych.  
 

 28 listopada 2018 r. etap szkolny; 
 

 do 4 grudnia 2018 r. zgłoszenie czterech uczniów wyłonionych na etapie szkolnym 

wraz z protokołem eliminacji szkolnych na adres konkursy.historyczne@wp.pl; 

warunek konieczny to uzyskanie ponad 50% poprawnych odpowiedzi. 
 

  do 11 grudnia 2018 r. organizatorzy konkursu opublikują listę uczestników etapu 

wojewódzkiego na stronie:  www.sto3.gda.pl, www.polanki11.edu.pl. 
 

 styczeń 2018 r. dla wyłonionych po etapie szkolnym uczniów i ich nauczycieli 

Instytut Pamięci Narodowej w Gdańsku zorganizuje warsztaty historyczne. Dokładny 

termin zajęć zostanie przesłany do szkół drogą elektroniczną. Obowiązuje kolejność 

zgłoszeń. 

 

 luty 2018 r. - etap rejonowy, w którym wyłonionych zostanie 20 najlepszych 

uczniów – finalistów. 
 

 marzec 2018 r. – etap wojewódzki (finałowy). Dokładny harmonogram zostanie 

przesłany drogą elektroniczną. 
 

VII. Główne zagadnienia: 
 

 podstawowe informacje na temat sytuacji społeczno-politycznej Polski w latach 1945-

1989 (zasady funkcjonowania państwa, uzależnienie od ZSRR, rola PZPR, warunki 

życia itd.); 

 odbudowa przemysłu na Pomorzu Gdańskim po II wojnie światowej; 

 strajk dokerów w 1946 roku; 
 Rewolta Grudniowa 1970;  

 Strajki sierpniowe i powstanie NSZZ „Solidarność”; 

 Słynne postaci, m. in. J. Borowczak, B. Borusewicz, A. Gwiazda, A. 

Kołodziej, H. Krzywonos, A. Pienkowska, A. Walentynowicz, L. Wałęsa,  K. 

Wyszkowski itd. 
 

VIII. Proponowane materiały do etapu szkolnego: 
 Podręczniki do VIII klasy szkoły podstawowej (rozdziały o Polsce w czasach komunizmu) 

 Encyklopedia Gdańska, Gdańsk 2012. 

 Wapiński R., Pierwsze lata władzy ludowej na Wybrzeżu Gdańskim, Gdańsk 1970, s. 80-96. 

 Cieślak E., Biernat Cz., Dzieje Gdańska, Gdańsk 1994, s. 596-603. 

 Berendt G., Strajk dokerów w Gdańsku w Nowym Porcie w sierpniu 1946 r. (w:) Strajk 

dokerów w 1946 r., red. D. Dekański, Gdańsk 2013, s. 66-92. 

 Hałagida I., 10 sierpnia 1946 roku w Nowym Porcie, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”, 

2002, nr 2, s. 21-22. (do pobrania z Internetu).  

mailto:konkursy.historyczne@wp.pl
mailto:konkursy.historyczne@wp.pl
mailto:konkursy.historyczne@wp.pl
http://www.sto3.gda.pl/


 

IX. Proponowane materiały do etapu rejonowego:  

Literatura do etapu szkolnego oraz: 

 Brzeziński P., Gdyński Grudzień ’70, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”, 2010, 

nr 12, s. 25-40.  

https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/biuletyn-ipn/9665,nr-122010.html  

 Cenckiewicz S., Gdańsk ’70. Zbrodnia nieukarana i bitwa o pamięć, „Biuletyn 

Instytutu Pamięci Narodowej”, 2010, nr 12, s. 7-24. 

https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/biuletyn-ipn/9665,nr-122010.html  

 Eisler J., Grudzień 1970, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”, 2010, nr 12, s. 2-6. 

https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/biuletyn-ipn/9665,nr-122010.html  

 http://www.grudzien70.ipn.gov.pl . 

 

X. Proponowane materiały do etapu wojewódzkiego (finałowego): 

Literatura do etapu szkolnego, rejonowego oraz: 

 

 Kamiński Ł., Fenomen „Solidarności”, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”, 

2009,  nr 5-6, s. 9-13. 

https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/biuletyn-ipn/9652,nr-5-62009.html    

 Kazański A., Sierpień ’80 w Gdańsku, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”, 2010, 

nr 9-10, s.21-34. 

https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/biuletyn-ipn/9663,nr-9-102010.html  

 Kazański A., Sierpień ’80 w Gdyni, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”, 2010, nr 

9-10, s. 45-56. 

https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/biuletyn-ipn/9663,nr-9-102010.html  

 Borowczak J., Felski, B., Jak rozpoczął się strajk, (w:) „Wolność i Solidarność”, 

2010, nr 1, s. 61-63. 
      https://www.ecs.gda.pl/library/File/nauka/e-booki/WiS_01.pdf  

 http://sierpien1980.pl/ 

 https://wzz.ipn.gov.pl/ 

 http://www.encysol.pl/wiki/Strona_g%C5%82%C3%B3wna 

 

XI. Postanowienia końcowe: 

      1.   Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne. 

2. Nieprzestrzeganie warunków uczestnictwa w konkursie równoznaczne jest z 

dyskwalifikacją pracy.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w  terminarzu konkursu. 

4. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne. Laureatom nie przysługuje odwołanie. 

5. Udział w finale konkursu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych przez Organizatora w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z 1997 oraz Dz. U. z 2002 r. Nr 

101, poz. 926, z późn. zm.). 

6. Zgłaszający wyraża zgodę na rejestrację fotograficzną i video przez organizatorów 

gali wręczenia nagród oraz ich publikację i emisję w dowolnych mediach.  

7. Przesłanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. 

8.   Szczegółowych informacji w sprawie uczestnictwa w konkursie udziela:  

 

. 
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XII. Szczegółowe dane kontaktowe do organizatorów: 

Kontakt główny: e-mail konkursy.historyczne@wp.pl 

 

Instytut Pamięci Narodowej Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej w Gdańsku 

 80-266 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 216, tel. 58 6694024 

Bartosz Januszewski  bartosz.januszewski@ipn.gov.pl  

 

 

III Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego, 80-433 Gdańsk, 

ul. Waryńskiego 36, tel/fax - 583417025,  sto3gdansk@sto3.gda.pl, 

nauczyciel historii, Paweł Beczek 

 

 

I Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego, 

80-308 Gdańsk, ul. Polanki 11, tel. 58 5524361, polanki11.sto@neostrada.pl, 

nauczyciel historii, Grażyna Niemyjska 

 

 

X Liceum Ogólnokształcące im. Gdyńskich Nauczycieli Bohaterów II Wojny Światowej,  
81-384 Gdynia ul. Władysława IV nr 58, tel. 58 6207529, xlogdynia@gmail.com   

nauczyciel historii, Sławomir Kępka 

 

 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku; 

Filia Gdańska 80-833 Gdańsk, ul. Mariacka 42, tel. 58 3010362, filia_gdanska@wbpg.org.pl; 

kierownik, Zbigniew Walczak 
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Karta zgłoszeniowa (proszę przesłać drogą mailową) 

 
Nazwa szkoły 

 

 

Adres 

 

 

Adres mailowy 

 

 

Dyrektor szkoły 

 

 

Nauczyciel przygotowujący 

i adres mailowy 

 

Liczba uczniów 

uczestniczących w konkursie 

 

 

      

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


