
UWAGA! 

Zmiany w regulaminie  

I Wojewódzkiego Konkursu Historycznego,  

Moja Ojczyzna, mój region w okresie stanu wojennego 

 

Ze względu na pogarszającą się sytuację epidemiczną nastąpiły zmiany dotyczące terminu  

i miejsc zgłaszania prac do pierwszego etapu konkursu oraz terminu i miejsc przeprowadzania 

drugiego etapu. 

 

1. Pierwszy etap: poster – plakat w formie infografiki o formacie A3, zawierającej  treści 

ściśle związane ze stanem wojennym przesłać na adres właściwych dla szkół 

Delegatur Kuratorium Oświaty w Katowicach, tj.: 

 Delegatura w Bielsku – Białej, ul. Piastowska 44, 43 – 300 Bielsko-Biała,  

 Delegatura w Bytomiu, ul. Antoniego Józefczaka 39, 41 – 902 Bytom, 

 Delegatura w Częstochowie, ul. Sobieskiego 7, 42-200 Częstochowa 

 Delegatura w Gliwicach, ul. Warszawska 35, 44-100 Gliwice 

 Delegatura w Rybniku, ul. 3-go Maja 27, 44-200 Rybnik 

 Delegatura w Sosnowcu, ul. Krzywa 2, 41-200 Sosnowiec 

 Wydział Nadzoru Edukacji, ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice 

 

z dopiskiem I Wojewódzki Konkurs Historyczny Moja ojczyzna, mój 

region w okresie stanu wojennego. 

Nieprzekraczalny termin dostarczenia prac  

do Delegatur to 15 listopada 2021 r. 

Jury powołane w Delegaturze Kuratorium Oświaty wyłoni laureatów, którzy wezmą udział 

w drugim etapie konkursu. O zakwalifikowaniu się do drugiego etapu szkoły zostaną 

poinformowane telefonicznie lub mailowo 16 listopada 2021 r. 

 



2. Drugi etap konkursu odbędzie się 18 listopada 2021 r. w szkołach, których uczniowie 

się do niego zakwalifikowali. Uczniowie rozwiązują test konkursowy, który składa 

się z różnego typu zadań otwartych i zamkniętych, typu prawda – fałsz, uzupełnianie luk, 

dokonywanie wyboru, dopasowywania, podpisu ilustracji, itp. Na rozwiązanie testu 

uczniowie mają 60 minut.  

 

Współorganizator konkursu  -  Szkoła Podstawowa nr 5 im. Dziewięciu Górników z Wujka  

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Katowicach - dostarcza dyrektorowi szkoły kopertę 

zawierającą arkusze konkursowe. Komisja konkursowa, powołana w szkole przez dyrektora, 

przeprowadza konkurs zgodnie z pkt. VI regulaminu konkursu Organizacja drugiego etapu 

konkursu w przypadku zwiększenia zagrożenia epidemicznego. 

Dyrektor przekazuje wyniki wraz z arkuszami uczniów współorganizatorowi konkursu w celu 

ich weryfikacji w nieprzekraczalnym terminie do 19 listopada 2021 r. 

 

3. Protokół z prac komisji wojewódzkiej zostanie opublikowany na stronie projektu 

www.pamiec81.pl 23 listopada 2021 r. 

 

 

 

http://www.pamiec81.pl/

