
 

 

  

  

 

 

IX OGÓLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNO-LITERACKI 

Polskie więźniarki w Ravensbrück 

pod patronatem dr Wandy Półtawskiej 

 

Regulamin 

 

Cele konkursu: 

 Kształtowanie świadomości narodowej młodzieży. 

 Ukazywanie, że doświadczenia historyczne narodów wpływają na kształtowanie 

postaw, mentalność kolejnych pokoleń i są podstawą ich własnego systemu 

wartości społecznych i etycznych. 

 Zachęcanie młodzieży do podejmowania samodzielnych poszukiwań badawczych 

oraz wnikania w istotę procesów historycznych. 

 Rozwijanie umiejętności pracy uczniów z różnorodnymi źródłami historycznymi  

i literackimi. 

 Rozwijanie myślenia historycznego o charakterze przyczynowo – skutkowym. 

 

       2.  Zasady Konkursu: 

1. Konkurs jest skierowany do uczniów klas  VII – VIII SP  oraz uczniów 

wszystkich typów szkół ponadpodstawowych.   

Prace ocenia komisja  powołana przez Organizatora Konkursu, składająca się z 

polonistów i historyków oraz przyznaje nagrody  i wyróżnienia. 

2. Każda szkoła może nadesłać maksymalnie 6 prac  z w/w kategorii wiekowych. 

3. Autor zgadza się bez zastrzeżeń na nieograniczone i bezterminowe wykorzystanie 

jego pracy i jej ewentualne opublikowanie. 

4. Praca powinna być przygotowana samodzielnie przez uczestnika Konkursu. 



5. Do pracy konkursowej należy dołączyć:  

- formularz zgłoszeniowy wypełniony prawidłowo i czytelnie (załącznik nr 1), 

- zgodę na przetwarzanie danych osobowych - nauczyciel (załącznik nr 2),  

- zgodę na przetwarzanie danych osobowych - uczeń (załącznik nr 3). 

 

      3. Forma pracy: 

 Praca, napisana w języku polskim, może mieć dowolną formę, np. eseju, 

rozprawy, reportażu, wspomnienia. 

 Objętość pracy: do 3 stron wydruku komputerowego (czcionka 12 pkt.; interlinia 

1,5; 30 wierszy na stronie. 

 Prace konkursowe zapisane w programie WORD wraz z wypełnionym 

formularzem zgłoszeniowym oraz wymaganymi zgodami należy przesyłać pocztą 

elektroniczną na adres: konkurs.ravensbruck@gmail.com  

 Praca powinna zawierać  bibliografię. 

 Praca powinna być oryginalna – wcześniej nigdzie nie publikowana. 

 

    4. Temat Konkursu: 

Myśl przewodnia Konkursu brzmi: "Polskie więźniarki w Ravensbrück". 

 

Tematy prac: 

 

1. Szkoła Podstawowa kl. VII, VIII 

Losy polskich harcerek w murach obozu KL Ravensbrück. 

 

2. Szkoły ponadpodstawowe  

Zagazowany, niezagazowany… dramatyczna zabawa dzieci więzionych w                       

KL Ravensbrück – opisz swoje refleksje na temat najmłodszych więźniów obozu. 
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 5. Kryteria oceny prac konkursowych 

   Komisja Konkursowa oceni prace według następujących kryteriów: 

 Historyczny charakter pracy, czyli odtworzenie cząstki przeszłości, zadanie         

to można zrealizować poprzez wykorzystanie źródeł historycznych. 

 Samodzielność (oryginalność) konstrukcji pracy, która powstała na podstawie 

własnych przemyśleń. 

 Zebranie bibliografii do danego tematu. 

 Umiejętność analizy zebranych źródeł i materiałów.  

 Ocena sposobu stawiania pytań i wyciągania wniosków. 

Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie. 

 

 6. Nagrody 

 Laureaci Konkursu wraz z opiekunem pod kierunkiem którego została 

przygotowana praca, otrzymają następujące nagrody: 

- wyjazd edukacyjny do byłego obozu zagłady w Ravensbrück dla 

zdobywców I – III miejsca wraz z opiekunami (za względu na obecną 

sytuację epidemiologiczną data wyjazdu zostanie ustalona w terminie 

późniejszym), 

- nagrody rzeczowe i książkowe. 

 Dopuszcza się możliwość przyznania w obrębie każdej kategorii nagród 

równorzędnych. 

 Najlepsze prace zostaną wydane w okolicznościowej publikacji stanowiącej 

podsumowanie Konkursu. 

 Decyzja Komisji co do podziału i formy nagród jest nieodwołalna. 

 

       7. Terminarz Konkursu 

 Prace należy przesyłać do 26.06.2020r. na adres: 

konkurs.ravensbruck@gmail.com  
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 Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie szkoły: 

http://zspinczyce.szkolnastrona.pl/  najpóźniej  w dniu 04.09.2020r. 

 Laureaci Konkursu zostaną indywidualnie poinformowani o wynikach konkursu 

oraz uroczystości podsumowania Konkursu i wręczeniu nagród.   

 Dopuszcza się również możliwość rozsyłania nagród i dyplomów pocztą 

tradycyjną.  

 

       8. Postanowienia końcowe 

 Uczestnictwo w Konkursie oznacza akceptację warunków Regulaminu. 

 W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje Organizator Konkursu w 

porozumieniu z Komisją Konkursową. 

 Przesłanie pracy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody jej autora na prezentację 

i jej publikację. 

 Organizator nie zapewnia zwrotu kosztów dojazdu  na ewentualną uroczystość 

podsumowania konkursu. 

 Miejscem zbiórki planowanego odjazdu do Ravensbrück  jest Szkoła Podstawowa 

w Pińczycach (inne miejsca znajdujące się na trasie przejazdu do uzgodnienia). 

 

        9. Proponowana literatura 

Półtawska W., I boję się snów, Stare rachunki, Beskidzkie rekolekcje 

 

Brzosko-Mędryk D., Mury w Ravensbruck, MAW 1979. 

 

Wińska U., Zwyciężyły wartości. Wspomnienia z Ravensbrück, Więzi. Losy więźniarek 

 z Ravensbrück.  

 

Chrostowska G., Jakby minęło już wszystko, oprac. A. L. Gzella, Lublin 2002. (wybór poezji i 

biografia poetki)., 

 

Kiedrzyńska W., Ravensbrück – kobiecy obóz koncentracyjny, Warszawa 1965. 
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            Za organizację Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno-Literackiego 

Polskie więźniarki w Ravensbrück 

dla uczniów klas  podstawowych i ponadpodstawowych odpowiada: 

Szkoła Podstawowa w Pińczycach 

Organizatorów wspierają: 

                        Międzypowiatowy  Bank Spółdzielczy w Myszkowie 

                                         Gmina i Miasto Koziegłowy 

Rada Rodziców SP w  Pińczycach 

Dodatkowych informacji o konkursie udziela: 

     Joanna Sularz, tel. 34 314 35 36, Szkoła Podstawowa w Pińczycach,  

woj. śląskie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA KONKURSU 

„Polskie więźniarki w Ravensbrück” 

 

1. Imię i nazwisko ucznia: …................................................................................................ 

2. Klasa/typ szkoły: ….......................................................................................................... 

3. Pełna nazwa szkoły: 

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

....................................................................................................................................................... 

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

4. Adres szkoły: 

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

....................................................................................................................................................... 

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

5. Adres e-mail oraz nr telefonu szkoły: 

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

 

6. Imię i nazwisko, stopień naukowy osoby przygotowującej ucznia do konkursu: 

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

7. Adres e-mail wraz z nr telefonu (nieobowiązkowo) osoby przygotowującej ucznia do 

konkursu:  

....................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2  

 

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNO - LITERACKI 
 

POLSKIE WIĘŹNIARKI W RAVENSBRÜCK 
 

OŚWIADCZENIE DLA NAUCZYCIELA 
 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody*  na publikację, mojej notki biograficznej  

 imię i nazwisko 

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

i przetwarzanie danych osobowych podanych w Karcie Uczestnika przez Szkołę Podstawową w Pińczycach, w 

bazie danych prowadzonej przez SP w Pińczycach, w celach związanych z przygotowaniem tejże publikacji oraz 

działaniami związanymi z Konkursem. 

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na publikację podstawowych danych, takich jak imię, nazwisko, 

nazwa szkoły, w związku z działaniami informacyjno-promocyjnymi związanymi z Konkursem  

i marketingowymi SP w Pińczycach jako organizatora Konkursu.  

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na utrwalenie i wykorzystanie, w tym nieodpłatne 

rozpowszechnianie wizerunku, do celów informacyjno-marketingowych realizowanych przez SP w Pińczycach, 

w szczególności do upublicznienia na stronie internetowej, w wydawnictwach, mediach, m.in. 

społecznościowych, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do wykonania w 

ramach Konkursu na rzecz SP w Pińczycach na następujących polach eksploatacji: rozpowszechnianie i 

wykorzystywanie wykonania do celów informacyjno-marketingowych prowadzonych przez SP w Pińczycach, 

w szczególności do upublicznienia na stronie internetowej oraz w mediach, w tym społecznościowych.  

 

 Udzielone zgody są ważne teraz i w przyszłości pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania, 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania usunięcia danych, żądania zaprzestania 

przetwarzania danych lub wycofania zgody.  

 

 Zgodnie z art. 13 ust.1 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/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) informuje się, że administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Pińczycach, ul. 

Śląska 3, 42 350 Koziegłowy. Dane gromadzone są przez SP w Pińczycach wyłącznie  

w celu realizacji Konkursu, będą przetwarzane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania. 

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje również prawo dostępu do danych, możliwość ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Administrator danych osobowych powołał osobę nadzorującą 

prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem: 

zs_pinczyce@o2.pl  

 

 

…………………………………………………… 

                                                                                                                   (data i podpis nauczyciela) 

 

 

*niepotrzebne skreślić; samodzielne oświadczenie woli może złożyć osoba, która ukończyła 16 lat. 
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Załącznik nr 3 

 

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNO - LITERACKI 
 

POLSKIE WIĘŹNIARKI W RAVENSBRÜCK 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody*  na publikację pracy literackiej, notki biograficznej 

mojego dziecka*  

 imię i nazwisko 

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

i przetwarzanie danych osobowych podanych w Karcie Uczestnika przez Szkołę Podstawową w Pińczycach, w 

bazie danych prowadzonej przez SP w Pińczycach, w celach związanych z przygotowaniem tejże publikacji oraz 

działaniami związanymi z Konkursem. 

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na publikację podstawowych danych, takich jak imię, nazwisko, 

nazwa szkoły, w związku z działaniami informacyjno-promocyjnymi związanymi z Konkursem  

i marketingowymi SP w Pińczycach jako organizatora Konkursu.  

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na utrwalenie i wykorzystanie, w tym nieodpłatne 

rozpowszechnianie wizerunku, do celów informacyjno-marketingowych realizowanych przez SP w Pińczycach, 

w szczególności do upublicznienia na stronie internetowej, w wydawnictwach, mediach, m.in. 

społecznościowych, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do wykonania w 

ramach Konkursu na rzecz SP w Pińczycach na następujących polach eksploatacji: rozpowszechnianie i 

wykorzystywanie wykonania do celów informacyjno-marketingowych prowadzonych przez SP w Pińczycach, 

w szczególności do upublicznienia na stronie internetowej oraz w mediach, w tym społecznościowych.  

 

 Udzielone zgody są ważne teraz i w przyszłości pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania, 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania usunięcia danych, żądania zaprzestania 

przetwarzania danych lub wycofania zgody.  

 

 Zgodnie z art. 13 ust.1 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/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) informuje się, że administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Pińczycach, ul. 

Śląska 3, 42 350 Koziegłowy. Dane gromadzone są przez SP w Pińczycach wyłącznie  

w celu realizacji Konkursu, będą przetwarzane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania. 

 Osobie, której dane dotyczą, jej rodzicowi/prawnemu opiekunowi przysługuje również prawo dostępu do 

danych, możliwość ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz złożenia 

skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Administrator danych 

osobowych powołał osobę nadzorującą prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którą można 

skontaktować się pod adresem: zs_pinczyce@o2.pl  

 

 

 

 

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

 (data i podpis rodzica/prawnego opiekuna)                   (data i podpis uczestnika, który ukończył 16 lat) 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić; samodzielne oświadczenie woli może złożyć osoba, która ukończyła 16 lat. 
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