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Konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

z województwa świętokrzyskiego 

„Policja Państwowa w latach 1918–1945”  

 
 

REGULAMIN 

1. Organizatorem konkursu jest Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja 
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, działając na podstawie przepisów 
Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i prowadzeniu działalności edukacyjnej oraz na 
podstawie porozumienia o współpracy zawartego w dniu 11 września 2001 roku 
pomiędzy Instytutem Pamięci Narodowej – Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu i Ministrem Edukacji Narodowej.  

2. Współorganizatorzy konkursu:  

 Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 w Kielcach,  

 Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej, 

 Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. 

 

3. Patronat nad konkursem objęli: 

 Wojewoda Świętokrzyski – Bożentyna Pałka-Koruba, 

 Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Adam Jarubas, 

 Starosta Kielecki – Zdzisław Wrzałka, 

 Świętokrzyski Kurator Oświaty – Małgorzata Muzoł, 

 Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach – inspektor  Jarosław 

Szymczyk.  

4. Cele konkursu: 

 Zainteresowanie uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych najnowszą 
historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem historii Policji w czasach II 
Rzeczypospolitej i II wojny światowej. 

 Rozwijanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji zawartych w 
różnych źródłach i ich krytycznego analizowania i oceny. 



2 

 

 Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych wśród uczniów, szacunku dla 
wartości demokratycznych takich, jak: wolność, godność, szacunek, sprawiedliwość. 

 Doskonalenie umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-
komunikacyjnych i pracy w zespole. 

5. Zakres chronologiczny konkursu obejmuje lata 1918–1945. 

6. Zakres problemowy konkursu dotyczy dziejów Policji Państwowej w okresie 
dwudziestolecia międzywojennego i II wojny światowej, a więc wszelkich form życia 
politycznego, społecznego, religijnego, etnicznego i kulturowego. 

7. Zagadnienia szczegółowe (obszary tematyczne) konkursu (do wyboru przez 
uczestników):  

Okres II Rzeczypospolitej 1918–1939: 

 Geneza powstania Policji Państwowej. 

 Wkład funkcjonariuszy Policji Państwowej i Policji Województwa Śląskiego w walkę 
o odzyskanie i utrzymanie niepodległości Polski w latach 1918–1921.  

 Historia działalności Policji Państwowej i Policji Województwa Śląskiego. 

 Organizacja PP i PWŚ oraz zadania policji.  

 Dystynkcje PP i ich wojskowe odpowiedniki. 

 Umundurowanie i uzbrojenie PP. 

 Zadania i uprawnienia PP.      

 Stan osobowy PP i PWŚ. 

 Kobiety w PP i PWŚ. 

 Działalność sportowa, kulturalna, samopomocowa funkcjonariuszy PP i PWŚ. 

 Policja Państwowa na terenie Kielecczyzny. 

Okres II wojny światowej: 

 Udział policjantów w wojnie obronnej Polski 1939 r. 

 Funkcjonariusze policji na terenie okupacji sowieckiej – Zbrodnia Katyńska 
(Ostaszków, Kalinin, Miednoje), represje w stosunku do rodzin policyjnych 
(aresztowania, deportacje). 

 Policja Polska Generalnego Gubernatorstwa 1939–1944.    

8. Udział uczniów w konkursie zgłaszają dyrektorzy szkół do Delegatury IPN w Kielcach 
(formularz zgłoszenia w załączniku nr 1) w terminie do 20 lutego 2014 r. Zgłoszenia należy 
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przesyłać na adres: Delegatura IPN w Kielcach, al. Na Stadion 1, 25–127 Kielce, z dopiskiem 
„Konkurs Policja Państwowa 1918–1945” lub faksem: 41/340-50-96.     

9.  W konkursie może wziąć udział nieograniczona liczba uczniów tworzących zespoły 2-, 3-
osobowe. 

10. Konkurs ma charakter jednoetapowy.   

a. Obejmuje przygotowanie prezentacji multimedialnej, która może mieć formę np. mapy 
interaktywnej, związanej z tematyką (obszarami tematycznymi) i celami konkursu.  
 
b. Do wykonania prac konkursowych można użyć technologii FLASH lub wykonać ją przy 
użyciu języka opisu stron www (HTML, Java, PHP itd.). Dopuszczamy również inne 
narzędzia TIK do wykonania prezentacji.  
 
c. Zgłoszone przez szkołę prace zespołów uczniowskich powinny uruchamiać się 
bezpośrednio z płyty CD lub też po uprzedniej instalacji na komputerze. 
 
d. Prace powinny być dostarczone na nośnikach CD lub DVD. Każda z prac powinna 
zawierać krótki opis sposobu uruchamiania projektu w pliku tekstowym, imiona i nazwiska 
uczniów – autorów, nazwę i adres szkoły, klasę, imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna 
uczniów. Szkoła przesyła prace swoich uczniów do OMPiO w terminie do dnia 15 
kwietnia 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Ośrodek Myśli Patriotycznej 
i Obywatelskiej – Wzgórze Zamkowe, ul. Zamkowa 3, 25–009 Kielce, z dopiskiem na 
kopercie: „Konkurs Policja Państwowa 1918–1939”. 
 
e. Członkowie zespołów – autorzy prac – muszą obowiązkowo posiadać prawa autorskie do 
materiałów wykorzystanych w prezentacji i przekazują prawa autorskie do wykonanych 
prezentacji na rzecz organizatorów (załącznik nr 2). 
 

11. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa powołana 
przez Naczelnika Delegatury IPN-KŚZpNP w Kielcach. Komisja Konkursowa podejmuje 
decyzje o charakterze merytorycznym i organizacyjnym, a jej decyzje są ostateczne i nie 
podlegają weryfikacji lub zaskarżeniu. 

a. Skład Komisji Konkursowej:  

 dr Dariusz Buras – przewodniczący, 

 Grażyna Szkonter – Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 w Kielcach, 

 Maria Bednarska – Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, 

 dr Marek Maciągowski – Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach, 

 Marek Jończyk – Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kiecach. 

b.  Nadesłane przez szkoły prace będą poddane ocenie przez Komisję Konkursową według 
poniższych kryteriów:  
 wartość merytoryczna pracy,  
 kompozycja i oryginalny pomysł, 
 czytelność i estetyka.  



4 

 

 
c. Komisja Konkursowa, na podstawie oceny prac, określi listę laureatów oraz wyróżnionych, 
która ukaże się na stronie organizatorów: www.ipn.gov.pl oraz www.ścdn.pl  

d. Uroczyste zakończenie i ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród i 
dyplomów odbędzie się w Ośrodku Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej – Wzgórze 
Zamkowe, przy ul. Zamkowej 3 w Kielcach. O dokładnym terminie zakończenia i 
ogłoszenia wyników uczestnicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną i telefoniczną.  
 

12. Nagrody w konkursie.  

a. Dla autorów najlepszych prac (zespołów 2-, 3-osobowych) przewidziano cenne nagrody 
rzeczowe. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają również dyplomy, a nauczyciele                       
– opiekunowie podziękowania. 

13. Harmonogram konkursu 

  Ogłoszenie konkursu i rozesłanie informacji do szkół drogą elektroniczną, umieszczenie 

informacji na stronach organizatora, współorganizatorów partnerów – do 21 stycznia 

2014 r. 

  Zgłoszenie uczestnictwa przez szkoły poprzez wypełnienie i odesłanie deklaracji – do 20 

lutego 2014 r. 

 Nadsyłanie prac przez szkoły – do 15 kwietnia 2013 r.  

  Ogłoszenie wyników i rozstrzygnięcie konkursu – do 30 kwietnia 2013 r.   

14. Dane osobowe uczestników konkursu są chronione zgodnie z przepisami Ustawy z 29 
października 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 103, poz. 926 z późn. 
zm.). 

15. Wszelkie informacje o konkursie, komunikaty Komisji Konkursowej oraz materiały 
konkursowe będą publikowane na stronie internetowej organizatora głównego: Instytutu 
Pamięci Narodowej www.ipn.gov.pl i stronach partnerów: OMPiO – www.ompio.kielce.pl , 
ŚCDN – www.scdn.pl 

16. We wszelkich sprawach związanych z konkursem można kontaktować się z 
organizatorami:  

 IPN – Marek Jończyk, tel. 41/340-50-66, e-mail: marek.jonczyk@ipn.gov.pl  

 OMPiO – Marek Maciągowski, tel. 41/367-68-01, e-mail: 
marek.maciagowski@zamkowa3.pl  


