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Opór społeczny wobec rządów komunistycznych w krajach 

Grupy Wyszehradzkiej 

Regulamin konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa podkarpackiego  

 

I. Założenia ogólne 

1. Historia Czech, Polski, Słowacji i Węgier przez wieki splatała się ze sobą. Szczególnym 

doświadczeniem,  mającym bezpośredni wpływ na naszą aktualną sytuację i będącym jednym 

z czynników podjęcia współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej, były narzucone tym  krajom 

po II wojnie światowej rządy komunistyczne. W każdym z nich społeczeństwo musiało zmierzyć 

się z podobnymi problemami wynikającymi z sowieckiej dominacji i w każdym to ograniczenie 

suwerenności wywoływało opór. Mimo podobnej sytuacji geopolitycznej, każdy kraj miał 

swoją specyfikę.  

2. Celem konkursu jest bliższe poznanie historii państw tworzących obecnie Grupę Wyszehradzką 

w latach 1944/45-1989. Jego uczestnicy będą mieli za zadanie zaprezentowanie w formie 

plakatu oraz pracy pisemnej wybranego wydarzenia historycznego związanego z szeroko 

rozumianym oporem społecznym wobec rządów komunistycznych w byłej Czechosłowacji, 

w Polsce lub na Węgrzech. Praca pisemna oprócz opisu wydarzenia powinna zawierać 

odniesienia do podobnych sytuacji w historii przynajmniej jednego spośród pozostałych 

państw Grupy Wyszehradzkiej, wskazywać podobieństwa lub różnice, wzajemne powiązania, 

ewentualne reakcje społeczeństw lub władz w sąsiednich krajach. 

 

II. Organizacja konkursu 

1. Organizatorem konkursu jest Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie we 

współpracy z Biurem Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu.  

2. Patronat nad konkursem objął Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – Marek Kuchciński. 

3. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych województwa 

podkarpackiego. 

4. Konkurs przebiega w dwóch etapach (kwalifikacje, finał). 

5. Uczniowie uczestniczą w konkursie w 2-osobowych zespołach. 

6. Uczestnicy konkursu wykonują pracę samodzielnie. Mogą korzystać ze wsparcia 

merytorycznego nauczyciela. 

7. Praca konkursowa składa się z plakatu (format A1, technika dowolna) i pracy pisemnej liczącej 

nie więcej niż 20 stron znormalizowanego maszynopisu (czcionka Times 12, odstępy 1,5, 

format A4). Pracę pisemną należy dostarczyć w formie drukowanej oraz elektronicznej (płyta 

CD, plik MS Word, Open Office lub PDF). Praca pisemna powinna zawierać informację 

o wykorzystanych źródłach. 

8. Uczestnicy przesyłają (dostarczają) pracę do IPN Oddział w Rzeszowie (Oddziałowe Biuro 

Edukacji Narodowej IPN, ul. Słowackiego 18, 35-060 Rzeszów) w terminie do 30 października 

2017 r. Do pracy należy dołączyć metryczkę czytelnie wypełnioną zgodnie z wzorem podanym 

w załączniku. 
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9. Prace oceniane są przez komisję kwalifikacyjną powołaną przez Naczelnika Oddziałowego 

Biura Edukacji Narodowej IPN w Rzeszowie. 

10. Autorzy 10-ciu najlepszych prac zostaną zakwalifikowani do finału, o czym zostaną 

poinformowani pocztą elektroniczną w terminie do 24 listopada 2017 r. 

11. Finał odbędzie się 8 grudnia 2017 r. w Oddziale IPN w Rzeszowie. 

12. Wystąpienia finalistów oceniane będą przez jury powołane przez dyrektora Oddziału IPN 

w Rzeszowie. 

13. Podczas finału wyeksponowane zostaną plakaty i uczestnicy będą mieli po 10 minut na ustną 

prezentację pracy konkursowej. Po zakończeniu wypowiedzi członkowie jury mogą zadać 

dodatkowe pytania dotyczące prezentowanej tematyki. Czas na zadawanie pytań i udzielanie 

odpowiedzi nie może przekroczyć 5 minut. Uczestnicy nie mogą korzystać z prezentacji 

multimedialnych. 

14. Po wysłuchaniu wystąpień wszystkich finalistów jury ustali kolejność miejsc wyłaniając 

3 laureatów konkursu. Przedmiotem oceny będzie wyłącznie ustna prezentacja i udzielone 

przez uczestników odpowiedzi. Jury może również przyznać wyróżnienia.  

15. Decyzje komisji kwalifikacyjnej i jury są niepodważalne.  

16. Wszelkich informacji o konkursie udzielają: Zenon Fajger (Instytut Pamięci Narodowej Oddział 

w Rzeszowie) tel. 17 8673032, zenon.fajger@ipn.gov.pl, i Maciej Rędziniak (Instytut Pamięci 

Narodowej Oddział w Rzeszowie) tel. 17 8673032, maciej.redziniak@ipn.gov.pl. 

 

III. Nagrody 

1. Laureaci otrzymają nagrodę główną ufundowaną przez Kancelarię Sejmu, natomiast wszyscy 

finaliści i ich opiekunowie pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe. 

2. Nagrody główne to: 

I miejsce – tablety 

II miejsce – czytniki e-booków 

III miejsce – głośniki multimedialne 

3. Ponadto 5 najlepszych zespołów wraz z opiekunami zostanie zaproszonych na 2-dniową wizytę 

w Warszawie sfinansowaną przez Kancelarię Sejmu i Instytut Pamięci Narodowej. 

 

IV. Kryteria oceny 

Etap I (kwalifikacje) 

1. Plakat oceniany będzie pod względem zgodności z tematyką konkursu i treścią pracy pisemnej, 

wartości estetycznej, czytelności i staranności wykonania. (max 10 pkt.) 

2. Praca pisemna oceniana będzie pod względem zgodności z tematyką konkursu, poprawności 

merytorycznej, dostrzegania różnic i podobieństw w przebiegu procesów historycznych 

w poszczególnych krajach, poprawności wyciąganych wniosków, wykorzystania źródeł 

historycznych,  poprawności językowej i stylistycznej. (max. 15 pkt.) 
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Etap II (finał) 

3. Oceniana będzie ustna prezentacja pracy konkursowej. Każdy z uczestników jury może 

przyznać maksymalnie 10 punktów uwzględniając merytoryczną treść wypowiedzi, sposób 

prezentacji, właściwe gospodarowanie czasem, poprawność odpowiedzi na pytania.  

 

V. Postanowienia końcowe 

1. Organizator nabywa z chwilą przekazania nagrody prawa autorskie majątkowe do nadesłanych 

prac konkursowych na następujących polach eksploatacji: 

a) wprowadzenie do pamięci komputera, 

b) utrwalenia i zwielokrotniania, w nieograniczonej liczbie, za pomocą wszelkich dostępnych 

technik (w tym przede wszystkim techniką drukarską jak również wytwarzanie techniką 

cyfrową) na jakimkolwiek nośniku lub/i w sieci multimedialnej (w tym internetowych, 

intranetowych oraz powiązanych serwisach on-line); 

c) wprowadzania wytworzonych egzemplarzy do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 

oraz poza jej granicami; 

d) publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności wprowadzenie 

i udostępnianie w Internecie na stronach internetowych IPN, powiązanych serwisach on-

line, serwisach tekstowych, multimedialnych i innych); 

e) wykorzystywanie utworu (w całości lub/i fragmencie) w celach informacyjno-

edukacyjnych oraz naukowych w ramach realizacji misji edukacyjnej IPN. 

2. Organizator nie ma obowiązku wykorzystania prac konkursowych na żadnym z pól eksploatacji 

wymienionych powyżej. 

3. Nadesłane w ramach konkursu prace nie będą zwracane autorom.  

4. Dane osobowe uczestników konkursu są chronione zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016 poz. 922). 

5. Wszelkie informacje o konkursie, komunikaty komisji konkursowej będą publikowane na 

stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej. 

6. Prace konkursowe winny być przygotowane z poszanowaniem prawa własności intelektualnej 

osób trzecich. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec osób, 

których prawa naruszyli. 

7. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 


