
 

R E G U L A M I N 

 

Szkolnego Konkursu historycznego online –  

„Zbrodnia katyńska. Pamięć i prawda” 
 

 

 

Organizatorzy Konkursu 

 

 

1. Organizatorem szkolnego Konkursu historycznego online „Zbrodnia katyńska. Pamięć 

i prawda”, zwanego dalej Konkursem, jest Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej 

w Nisku. 

 

       

2. Konkurs organizowany jest w ramach Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 

obchodzonego 13 kwietnia jako święto państwowe. 

 

 

Tematyka i cele konkursu 

 

1. Tematyka konkursu dotyczy zbrodni katyńskiej oraz kłamstwa katyńskiego. Konkurs 

ma na celu popularyzację wiedzy historycznej na temat zbrodnia radzieckiej 

dokonanej na polskich oficerach oraz budowanie postaw patriotycznych. 

Przeprowadzenie konkursu jest działaniem edukacyjnym, które służyć będzie 

ugruntowaniu i poszerzeniu wśród młodzieży wiedzy na temat wydarzeń katyńskich. 

 

 

Uczestnicy oraz forma konkursu 

 

 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej 

w Nisku zarówno technikum jak i szkoły branżowej.  

 

2. Uczniowie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku zgłaszają chęć 

uczestnictwa w konkursie do Pani Anny Brak w terminie do dnia 31 marca 2021 r. 

(środa), poprzez e-dziennik lub platformę Teams. 

       

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w formie testu on-line i będzie składał się 

z  jednego etapu.  Uczestnicy udzielają odpowiedzi na 25 pytań konkursowych 

(pytania  otwarte i zamknięte). 

       

4. Test on-line w ramach  konkursu zostanie przeprowadzony w dniu 08 kwietnia 2021 

(tj. czwartek) o godzinie 16.30. Link do testu zostanie udostępniony na stronie 



organizatora (RCEZ w Nisku) www.rceznisko.pl o godzinie 16.30 i będzie aktywny 

przez 40 minut. W tym czasie uczestnicy zapoznają się z instrukcją oraz odpowiedzą 

na 25 pytań. 

 

       

5. Nad organizacją i  właściwym przebiegiem Konkursu czuwa Jury, powołane przez 

Dyrektora Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. Jury sporządza 

protokoły po przeprowadzeniu konkursu i wyłania trzech laureatów z największą 

liczbą punktów. 

       

6. Wyniki  testu oraz lista laureatów zostaną opublikowane na stronie organizatora 

w dniu 13 kwietnia. 

  

 

Nagrody 

 

1. Laureaci konkursu otrzymają nagrody oraz dyplom laureata szkolnego konkursu. 

 

 

Postanowienia końcowe 

 

 

1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu 

historycznego online „Zbrodnia katyńska. Pamięć i prawda”. 

 

2. Regulamin zawiera warunki udziału w konkursie, które uczestnicy akceptują 

przesyłając zgłoszenie.   

 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzję podejmuje 

Dyrektor Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. 

 

 

 

 

Załączniki do Regulaminu 

 

1. Wykaz pomocy naukowych dla uczestników konkursu. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.rceznisko.pl/


 
 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 

 

 

 

Wykaz pomocy naukowych dla uczestników konkursu: 

Książki:  
 

 Bocheński J., ... tylko nie mogą wrócić...: dowody w sprawie sowieckiego mordu w 

Katyniu, 1989; 

 Ciesielski S. i in., Represje sowieckie wobec Polaków i obywateli polskich, Ośrodek 

KARTA, Warszawa 2002; 

 Czapski Józef , Na nieludzkiej ziemi, wyd. pierwsze krajowe Warszawa 1990 

  II [Drugie] półwiecze zbrodni: Katyń, Twer, Charków, pod red. M. Tarczyńskiego, 

Warszawa 1995; 

 Garbryel P., Katyń w pół drogi, Poznań 1989; 

 Lista katyńska, jeńcy obozów: Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk, opr. A. Moszyński, 

Warszawa 1989; 

 Łojek J., Dzieje sprawy Katynia, Warszawa 1988; Białystok 1989; 

 

 

Strony internetowe: 

 

https://dzieje.pl/aktualnosci/zbrodnia-katynska 

 

 

https://wielkahistoria.pl/dlaczego-doszlo-do-zbrodni-katynskiej-stalin-poczatkowo-wahal-sie-

co-zrobic-z-polskimi-oficerami/ 

 

https://ipn.gov.pl/pl/sledztwa/zbrodnia-katynska/24212,Zbrodnia-Katynska.html 

 

https://historia.wprost.pl/535135/klamstwo-katynskie-jak-komunisci-probowali-zatuszowac-

zbrodnie.html 

 

https://katyn.ipn.gov.pl/ 

 

https://kurierhistoryczny.pl/artykul/katyn-najwazniejsza-zbrodnia-na-polskiej-inteligencji,619 

 

 

https://dzieje.pl/aktualnosci/zbrodnia-katynska
https://wielkahistoria.pl/dlaczego-doszlo-do-zbrodni-katynskiej-stalin-poczatkowo-wahal-sie-co-zrobic-z-polskimi-oficerami/
https://wielkahistoria.pl/dlaczego-doszlo-do-zbrodni-katynskiej-stalin-poczatkowo-wahal-sie-co-zrobic-z-polskimi-oficerami/
https://ipn.gov.pl/pl/sledztwa/zbrodnia-katynska/24212,Zbrodnia-Katynska.html
https://historia.wprost.pl/535135/klamstwo-katynskie-jak-komunisci-probowali-zatuszowac-zbrodnie.html
https://historia.wprost.pl/535135/klamstwo-katynskie-jak-komunisci-probowali-zatuszowac-zbrodnie.html
https://katyn.ipn.gov.pl/
https://kurierhistoryczny.pl/artykul/katyn-najwazniejsza-zbrodnia-na-polskiej-inteligencji,619

