
REGULAMIN KONKURSU TEMATYCZNEGO 
Wojna z narodem – 30. rocznica wprowadzenia Stanu Wojennego w Polsce. 

Represje, opór, Ŝycie codzienne, skutki oraz reakcje międzynarodowe. 
dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 

2010/2011 
 
 

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie 
organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, 
poz. 125 ze zmianami); 

Zarządzenie Nr 52/10 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 września 2010 r. w sprawie 
organizacji konkursów tematycznych w gimnazjach w roku szkolnym 2010/2011. 

 

ZASADY OGÓLNE  

§ 1 

1. Konkurs tematyczny „Wojna z narodem – 30. rocznica wprowadzenia Stanu Wojennego 
w Polsce. Represje, opór, Ŝycie codzienne, skutki oraz reakcje międzynarodowe” 
przeprowadza Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, 31-012 Kraków, 
ul. Reformacka 3 na zlecenie Małopolskiego Kuratora Oświaty. 

2. Współorganizatorami konkursu są: Województwo Małopolskie, Zarząd Regionu 
Małopolskiego NSZZ „Solidarność”, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Stowarzyszenie NZS 1980.  

§ 2 

1. Temat konkursu: „ Wojna z narodem – 30. rocznica wprowadzenia Stanu Wojennego            
w Polsce. Represje, opór, Ŝycie codzienne oraz reakcje międzynarodowe”. 

2. Cele konkursu:  
1) zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski, ze szczególnym 

uwzględnieniem kontekstu międzynarodowego; 
2) zainteresowanie uczniów historią własnego regionu na tle wydarzeń w kraju; 
3) rozwijanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji zawartych  

w róŜnych źródłach, ze szczególnym uwzględnieniem roli wywiadu;  
4) rozwijanie umiejętności krytycznego podejścia do zgromadzonych informacji 

zawartych w róŜnych źródłach;  
5) wspieranie wychowania patriotycznego młodzieŜy oraz kształtowanie szacunku 

do wartości demokratycznych takich jak: patriotyzm, wolność, pluralizm, 
tolerancja, aktywność obywatelska; 

6) kształtowanie postaw obywatelskich uczniów oraz odpowiedzialnego  
i skutecznego uczestniczenia w Ŝyciu publicznym, w tym takŜe społeczności 
lokalnej; 
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7) poszerzanie wiedzy na temat: relacji między władzą a społeczeństwem,                   
ze szczególnym uwzględnieniem roli NSZZ „Solidarność” oraz NZS, przyczyn 
wprowadzenia stanu wojennego, Ŝycia codziennego Polaków w latach 
osiemdziesiątych, roli papieŜa Polaka oraz Kościoła Katolickiego                            
w odzyskiwaniu pełnej świadomości i suwerenności narodowej, organizacji 
opozycyjnych oraz form ich działania w stanie wojennym, stosunku państw 
wolnego świata do ówczesnej władzy oraz opozycji w Polsce lat 
osiemdziesiątych, roli opozycji w doprowadzeniu do upadku bloku państw 
socjalistycznych i rozpadu ZSRR.  

§ 3 

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie gimnazjów województwa małopolskiego, którzy 
dobrowolnie zadeklarują w nim swój udział. 

§ 4 

1. Finaliści i laureaci konkursu otrzymają zaświadczenia Małopolskiego Kuratora Oświaty, 
które są waŜne na terenie całego kraju. 

2. Finaliści i laureaci uzyskają dodatkowe punkty podczas rekrutacji do wybranej szkoły 
ponadgimnazjalnej w Małopolsce. Liczba punktów zostanie określona w Decyzji 
Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji. 

3. Laureaci trzech pierwszych miejsc w konkursie otrzymają cenne nagrody ufundowane 
przez:  
1) Województwo Małopolskie; 
2) Zarząd Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność”;  
3) Stowarzyszenie NZS 1980; 
4) Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego – publikacje UJ. 

4. Wszyscy laureaci otrzymają publikacje Instytutu Pamięci Narodowej. 
 

§ 5 

1. Konkurs przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa powołana                                 
przez Małopolskiego Kuratora Oświaty na wniosek Dyrektora Oddziału Instytutu 
Pamięci Narodowej w Krakowie. 

2. Siedzibą Komisji Wojewódzkiej jest Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, 
31-012 Kraków, ul. Reformacka 3. 

§ 6 

Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wyników konkursu będą przekazywane 
wyłącznie przez stronę www.ipn.gov.pl oraz www.kuratorium.krakow.pl 
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PRZEBIEG KONKURSU  

§ 7 

1. Konkurs przeprowadzany jest w trzech stopniach: 
1) szkolnym; 
2) ponadszkolnym; 
3) wojewódzkim. 

2. Szczegółowy harmonogram przebiegu konkursu określa załącznik nr 1 do niniejszego 
Regulaminu. 

3. W stopniu szkolnym konkursu mogą brać udział wszyscy uczniowie zainteresowani 
konkursem. Szkoła zgłasza udział w konkursie wypełniając formularz, umieszczony  
na stronie internetowej konkursu www.ipn.gov.pl w terminie określonym  
w harmonogramie przebiegu konkursu. 

4. W stopniu ponadszkolnym moŜe wziąć udział co najwyŜej 400 uczestników konkursu, 
którzy uzyskali najwyŜszą liczbę punktów w eliminacjach szkolnych, jednak nie mniej 
niŜ 60% punktów moŜliwych do uzyskania. 

5. W stopniu wojewódzkim moŜe wziąć udział co najwyŜej 100 uczestników konkursu, 
którzy uzyskali najwyŜszą liczbę punktów w eliminacjach ponadszkolnych, jednak nie 
mniej niŜ 60% punktów moŜliwych do uzyskania. 

6. Tytuł finalisty konkursu uzyskuje kaŜdy uczeń, który zakwalifikował się do stopnia 
wojewódzkiego i brał w nim udział. 

7. Tytuł laureata konkursu otrzymuje 30 uczestników konkursu, którzy uzyskali najwyŜszą 
liczbę punktów w stopniu wojewódzkim, a takŜe ci uczestnicy, którzy uzyskali identyczną 
liczbę punktów, jaką uzyskał trzydziesty finalista. 

 

§ 8 

1. Organizacja stopnia szkolnego konkursu i nadzór nad jego przebiegiem spoczywa na 
dyrektorze szkoły, który: 

1) powołuje szkolną komisję konkursową, w skład której wchodzi co najmniej dwóch 
nauczycieli, w tym nauczyciel historii; 

2) uzyskuje zgodę rodziców (prawnych opiekunów) uczniów biorących udział  
w konkursie na przetwarzanie do celów konkursu danych osobowych uczniów               
oraz uzyskuje ich potwierdzenie, Ŝe zapoznali się z regulaminem i akceptują jego 
postanowienia, zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego 
Regulaminu; 

3) zapewnia opiekę uczniom uczestniczącym w etapie szkolnym w innej szkole, jeŜeli  
w szkole mu podległej nie jest organizowany etap szkolny konkursu; 

4) w dniu etapu szkolnego pobiera ze strony www.kuratorium.krakow.pl arkusz  
z zadaniami oraz przygotowuje odpowiednią liczbę egzemplarzy dla uczestników 
konkursu; 

5) organizuje o godzinie 13.00 eliminacje szkolne w warunkach zapewniających 
samodzielną pracę uczestników; 

6) umoŜliwia wgląd do prac uczniom, ich rodzicom (prawnym opiekunom) i opiekunom 
naukowym, zgodnie z harmonogramem przebiegu konkursu, na zasadach określonych 
w § 12 niniejszego Regulaminu; 

7) przyjmuje pisemne zastrzeŜenia, dotyczące sprawdzania i oceniania prac przez szkolną 
komisję konkursową i przekazuje je do zespołu rozpatrującego zastrzeŜenia  
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wraz z pracami, których one dotyczą (siedziba Oddział Instytutu Pamięci Narodowej                 
w Krakowie, 31-012  Kraków, ul. Reformacka 3 z dopiskiem konkurs „Wojna                    
z narodem – 30. rocznica wprowadzenia Stanu Wojennego w Polsce. Represje, opór, 
Ŝycie codzienne, skutki oraz reakcje międzynarodowe”) zgodnie z § 13 niniejszego 
Regulaminu; 

8) przekazuje do komisji wojewódzkiej protokół pisemny z przebiegu eliminacji 
szkolnych w formie wydruku, zgodnie z wzorem protokołu, stanowiącym załącznik  
nr 3 do niniejszego Regulaminu; 

9) przesyła na adres e-mail elzbieta.jakimek@ipn.gov.pl wersję elektroniczną protokołu, 
zgodnie z wzorem protokołu, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu; 

10) przestrzega, określonych w harmonogramie konkursu, terminów zgłaszania szkoły  
do konkursu i przekazywania protokołów. Przekroczenie terminu (decyduje data 
wpływu) skutkuje wykluczeniem z dalszego udziału w konkursie; 

11) prowadzi dokumentację konkursu; 
12) zabezpiecza i przechowuje prace uczniów do dnia 31 sierpnia 2011 roku. 

 

§ 9 

1. Uczestnik konkursu stopnia ponadszkolnego przygotowuje indywidualną pracę 
pisemną p.t. „Wojna z narodem – 30. rocznica wprowadzenia Stanu Wojennego 
w Polsce. Represje, opór, Ŝycie codzienne, skutki oraz reakcje międzynarodowe”, która 
powinna: 
1)  mieć twórczy charakter, 
2)  opierać się na źródłach historycznych (np. wspomnienia, pamiętniki, listy, 

dokumenty, prasa), 
3) zawierać bibliografię z podaniem źródeł historycznych, 
4) liczyć nie mniej niŜ 10 stron maszynopisu znormalizowanego (czcionka 12, Times 

New Roman); 
5) zawierać metryczkę, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego Regulaminu. 

2. Prace napisane przez zespoły autorskie oraz zgłaszane wcześniej w innych konkursach, 
opublikowane w całości lub w części przed rozstrzygnięciem konkursu, skopiowane  
z internetu nie zostaną zakwalifikowane do konkursu. 

3. Opiekun naukowy lub autor pracy przesyła pracę (wydruk w formacie A-4  
i zapis elektroniczny na płycie CD w formacie Word) do właściwej komisji 
ponadszkolnej, zgodnie z harmonogramem przebiegu konkursu. Adresy komisji 
ponadszkolnych zostaną podane na stronie www.ipn.gov.pl na dwa tygodnie przed 
terminem przesyłania prac. 

4. Stopień ponadszkolny przeprowadzany jest przez ponadszkolne komisje konkursowe, 
powoływane, na wniosek przewodniczącego komisji wojewódzkiej, przez Dyrektora 
Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Rozwoju Edukacji oraz dyrektorów delegatur, 
w odniesieniu do komisji funkcjonujących na terenie działania danej delegatury.  

5. Przewodniczący komisji ponadszkolnej: 
1) umoŜliwia wgląd do ocenionych prac uczniom, ich rodzicom (prawnym opiekunom)  

i opiekunom naukowym, zgodnie z harmonogramem przebiegu konkursu, na zasadach 
określonych w § 12 niniejszego Regulaminu, 

2) przyjmuje pisemne zastrzeŜenia, dotyczące sprawdzania i oceniania prac przez 
ponadszkolną komisję konkursową i przekazuje je do zespołu rozpatrującego 
zastrzeŜenia wraz z pracami, których one dotyczą (siedziba Oddział Instytutu Pamięci 
Narodowej w Krakowie, 31-012 Kraków, ul. Reformacka 3, z dopiskiem konkurs 
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„ Wojna z narodem – 30. rocznica wprowadzenia Stanu Wojennego w Polsce. 
Represje, opór, Ŝycie codzienne, skutki oraz reakcje międzynarodowe”) zgodnie z § 13 
niniejszego Regulaminu; 

3) przekazuje do komisji wojewódzkiej protokół pisemny z przebiegu eliminacji 
ponadszkolnych w formie wydruku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego 
Regulaminu oraz prace uczniów, którzy uzyskali co najmniej 60% punktów 
moŜliwych do uzyskania; 

4) przesyła na adres e-mail: elzbieta.jakimek@ipn.gov.pl wersję elektroniczną protokołu, 
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego Regulaminu; 

5) prowadzi dokumentację konkursu; 
6) zabezpiecza i przechowuje pozostałe prace uczniów do dnia 31 sierpnia 2011 roku. 

 

§ 10 

1. Stopień wojewódzki organizuje i przeprowadza wojewódzka komisja konkursowa. 
2. Stopień wojewódzki przeprowadzany jest w formie ustnej. 
3. Uczestnik konkursu stopnia wojewódzkiego: 

1) dokonuje ustnej prezentacji swojej pracy - uzasadnia wybór tematu, przedstawia 
wnioski, sposób zbierania i opracowania materiału źródłowego, wykorzystaną 
literaturę oraz odpowiada na pytania członków komisji dotyczące pracy; 

2) odpowiada na dwa wylosowane pytania dotyczące zagadnień ze wskazanej literatury. 
4. Przedmiotem oceny komisji są: prezentacja i udzielone przez uczestnika odpowiedzi.  
5. Przewodniczący komisji wojewódzkiej: 

1) sporządza protokół z przebiegu eliminacji wojewódzkich, zgodnie z załącznikiem  
nr 8 do niniejszego Regulaminu; 

2) przyjmuje pisemne zastrzeŜenia, dotyczące procedury przeprowadzenia stopnia 
wojewódzkiego i przekazuje je zespołowi rozpatrującemu zastrzeŜenia; 

3) ogłasza na stronie internetowej www.ipn.gov.pl listę uczniów wraz z wynikami 
uzyskanymi przez nich w eliminacjach wojewódzkich; 

4) ogłasza na stronie internetowej www.ipn.gov.pl oraz www.kuratorium.krakow.pl listę 
laureatów konkursu; 

5) przygotowuje zaświadczenia dla finalistów i laureatów zgodnie z załącznikami  
nr 9,10 do niniejszego Regulaminu; 

6) przygotowuje podziękowania dla nauczycieli pracujących w komisjach i listy 
gratulacyjne dla opiekunów naukowych przygotowujących laureatów konkursu; 

7) organizuje uroczyste podsumowanie konkursu; 
8) sporządza dla Małopolskiego Kuratora Oświaty sprawozdanie z przebiegu konkursu; 
9) prowadzi dokumentację konkursu; 
10) zabezpiecza i przechowuje prace uczniów do dnia 31 sierpnia 2011 roku. 

 
 

§ 11 

1. Kwalifikacji do stopnia ponadszkolnego i wojewódzkiego konkursu dokonuje 
przewodniczący komisji wojewódzkiej powołany przez Małopolskiego Kuratora Oświaty 
na wniosek Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie. 

2. Przewodniczący komisji wojewódzkiej po przeprowadzeniu eliminacji szkolnych  
i ponadszkolnych ogłasza na stronie internetowej www.ipn.gov.pl : 
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1) listę uczniów, którzy uzyskali wymagany próg procentowy czyli co najmniej 60% 
punktów moŜliwych do uzyskania - na podstawie danych przekazanych przez szkolne 
i ponadszkolne komisje konkursowe; 

2) listę uczniów zakwalifikowanych odpowiednio do stopnia ponadszkolnego  
i wojewódzkiego - na podstawie danych przekazanych przez szkolne i ponadszkolne 
komisje konkursowe oraz na podstawie protokołu przekazanego przez zespół 
rozpatrujący zastrzeŜenia. 

§ 12 

1. Uczestnik po stopniu szkolnym i ponadszkolnym ma prawo wglądu wyłącznie do swojej 
pracy w terminie określonym w harmonogramie konkursu. Uprawnienie to przysługuje 
równieŜ jego rodzicom (prawnym opiekunom) i opiekunom naukowym. 

2. Prace uczestników będą udostępnione do wglądu wyłącznie w obecności członka komisji, 
bez moŜliwości kopiowania. 

3. O miejscu i szczegółowym terminie udostępniania prac do wglądu decydują odpowiednio 
komisje szkolne i ponadszkolne. Obowiązkiem przewodniczących odpowiednich komisji 
jest poinformowanie o tym uczestników w dniu eliminacji szkolnych i ponadszkolnych. 

§ 13 

1. Pisemne zastrzeŜenia dotyczące sprawdzania i oceniana prac po przeprowadzeniu 
eliminacji szkolnych i ponadszkolnych konkursu mogą wnieść w terminie określonym  
w harmonogramie konkursu wyłącznie rodzice (prawni opiekunowie) uczestnika 
konkursu. 
1) ZastrzeŜenia po przeprowadzeniu eliminacji szkolnych moŜna wnieść do zespołu 

rozpatrującego zastrzeŜenia, za pośrednictwem dyrektora szkoły. Zespół powołuje 
przewodniczący komisji wojewódzkiej. 

2) ZastrzeŜenia po przeprowadzeniu eliminacji ponadszkolnch moŜna wnieść do zespołu 
rozpatrującego zastrzeŜenia, za pośrednictwem przewodniczącego komisji 
ponadszkolnej. Zespół powołuje przewodniczący komisji wojewódzkiej. 

2. Pisemne zastrzeŜenia po stopniu wojewódzkim dotyczące jego organizacji i przebiegu 
moŜna wnieść do zespołu rozpatrującego zastrzeŜenia, za pośrednictwem 
przewodniczącego komisji wojewódzkiej. Zespół powołuje Dyrektor Wydziału Nadzoru 
Pedagogicznego i Rozwoju Edukacji. 

3. ZastrzeŜenia będą rozpatrywane w terminie 7 dni od daty wpływu. Decyzje tych zespołów 
są ostateczne. 

4. Zespoły rozpatrujące zastrzeŜenia sporządzają protokół zawierający uzasadnienia 
przyjętych ustaleń. 

5. Odpowiedzi na złoŜone zastrzeŜenia są sporządzane i wysyłane zainteresowanym  
w terminie 14 dni od rozpatrzenia. 

§ 14 

1. W stopniu szkolnym prace uczniów są oceniane przez nauczycieli szkoły zgodnie  
 z ustalonymi kryteriami i schematem oceniania. 

2.  W stopniu ponadszkolnym praca oceniana jest przez dwóch niezaleŜnych od siebie 
nauczycieli (członków komisji ponadszkolnej) w skali sześciostopniowej (1–6) według 
następujących kryteriów: wartość merytoryczna i zgodność z tematem, umiejętność 
dokonania analizy, syntezy i oceny, posługiwanie się materiałem rzeczowym  
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      i źródłowym, twórcze podejście do tematu i oryginalność pomysłu, kompozycja  
      wypowiedzi i poprawność językowa.  

§ 15 

1. Prace uczestników konkursu nie będą zwracane autorom. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac uczestników konkursu  

do celów naukowych i edukacyjnych oraz ich nieodpłatnej publikacji - we fragmentach lub 
w całości - z zachowaniem praw autorskich. 

3. Autorzy zachowują prawo do samodzielnej publikacji swoich prac konkursowych,  
pod warunkiem, Ŝe w publikacji zamieszczą informację o następującej treści: „Praca 
została przygotowana na konkurs tematyczny „Wojna z narodem – 30. rocznica 
wprowadzenia Stanu Wojennego w Polsce. Represje, opór, Ŝycie codzienne, skutki               
oraz reakcje międzynarodowe” przeprowadzony przez  Oddział Instytutu Pamięci 
Narodowej w Krakowie na zlecenie Małopolskiego  Kuratora  Oświaty”. 

4. Dane osobowe uczestników konkursu są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

 
 

§ 16 
 

1. Zakres wymaganej wiedzy obowiązujący na wszystkich stopniach konkursu:  
1) Okoliczności, które doprowadziły do wydarzeń sierpniowych 1980 roku w kraju  

oraz kontekst międzynarodowy. 
2) Przebieg i skutki wydarzeń sierpniowych 1980 r. w Polsce. 
3) Pod znakiem „Solidarności” - 16 miesięcy spokoju - działalność ruchu 

„Solidarność” (nie tylko związku zawodowego) przed wprowadzeniem stanu 
wojennego: 

a) konflikt pomiędzy władzą a społeczeństwem; 
b) główni bohaterowie wydarzeń; 
c) znaczenie i wpływ tych wydarzeń na świadomość społeczną  

i odbudowę toŜsamości narodowej. 
4) Przyczyny wprowadzenia stanu wojennego w Polsce i reakcja międzynarodowa na to 

wydarzenie. 
5)  „Stan wojenny” czyli Wojna z narodem. Represje, opór, trudy Ŝycia codziennego  

       oraz pomoc demokratycznego świata. 
6) Sytuacja polityczna i gospodarcza Polski w latach do 1989: 

a) kryzys gospodarczy; 
b) Ŝycie codzienne Polaków; 
c) kultura drugiego obiegu; 
d) represje, opór społeczny i działalność opozycji; 
e) pielgrzymki papieskie; 
f) obrady „Okrągłego Stołu”; 
g) wybory czerwcowe w 1989 r. 

7) Rola PapieŜa Polaka i Kościoła Katolickiego w odzyskiwaniu świadomości  
i suwerenności narodowej. 

8) Sytuacja społeczna i polityczna w Małopolsce w okresie Sierpień 1980 r. – wybory  
4 czerwca 1989 r. 

9) „Jesień Narodów”. 
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2. Zakres wymaganych umiejętności obowiązujący na wszystkich stopniach konkursu: 
Uczeń: 

1) ze zrozumieniem posługuje się terminologią historyczną; 
2) umieszcza wydarzenia, fakty, procesy we właściwym czasie i przestrzeni historycznej, 

potrafi ustalać kolejność wydarzeń; 
3) dostrzega związki przyczynowo - skutkowe; 
4) wyszukuje informacje pochodzące z róŜnych źródeł (np. wywiady, relacje, prasa, 

dokumenty, ikonografie); 
5) interpretuje teksty źródłowe, opracowania historyczne oraz zebrane przez siebie wywiady 

lub relacje; 
6) odróŜnia fakty od opinii, prawdę historyczną od fikcji; 
7) uzasadnia stanowisko własne lub cudze, posługując się argumentami.  

 
 
Wykaz lektur i źródeł pomocniczych 
  
stopień szkolny:  

1. Dudek Antoni, Zblewski Zdzisław „Utopia nad Wisłą. Historia Peerelu”, 
Wydawnictwo Szkolne PWN, 2008 r. – całe rozdziały 
-Rozdział VII (1980-1981) „ Szesnaście miesięcy „Solidarności”: 

      -Rozdział VIII (1981-1989) „Schyłek i upadek PRL”; 
2. Wojciech Roszkowski – Półwiecze Historia polityczna świata po 1945 roku 

Wydawnictwo Naukowe PWN: 
Rozdział 5 „Nowa zimna wojna” (1979-1985): 
- podrozdział 5.1 „Stosunki globalne”, zagadnienia: „Mi ędzynarodowe aspekty 
kryzysu w Polsce.”, „Działalność papieŜa Jana Pawła II.”, „Zmiana w Białym 
Domu.”, „Stan wojenny w Polsce.”, ”Sukcesja w ZSRR.”, „Stany Zjednoczone 
przechodzą do ofensywy”, (stron 7); 
- podrozdział 5.3 „Zmierzch komunizmu radzickiego” - zagadnienia: 
„Zlodowacenie polityczne w ZSRR.”, „Kryzys i strajki w Polsce.”, „Powstanie 
„Solidarności.”, „Konfrontacja w Polsce”, ”Śmierć BreŜniewa i sukcesja 
Andropowa”, „Polska w stanie wojennym i powojennym.”, „ZSRR w połowie 
dekady”, (stron 12); 
Rozdział 6 Wielkie zmiany.( 1985-1991): 
- podrozdziały 6.1 „Koniec zimnej wojny” - zagadnienia: „Pierwszy rok 
Gorbaczowa”, ”Rola papieŜa Jana Pawła II” „Dojrzewanie zmian w bloku 
radzieckim” i „ Polski okrągły stół.”, (stron 8);  
- podrozdział 6.2. „Jesień ludów.” „Pierwszy niekomunistyczny rząd w Polsce.”, 
- zagadnienia: „Przyspieszenie w innych krajach bloku.” „Upadek muru 
berlińskiego.”, Jesieni Ludów ciąg dalszy.” „Międzynarodowe reperkusje Jesieni 
Ludów.”, (stron 6); 
 

stopień wojewódzki: 
Obowiązuje lista lektur ze stopnia szkolnego oraz artykuły, które będą udostępnione 
na stronie internetowej konkursu (www.ipn.gov.pl) po przeprowadzeniu stopnia 
ponadszkolnego. 
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POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 
 

§ 17 
 

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie: 
www.kuratorium.krakow.pl oraz na stronie internetowej Oddziału Instytutu Pamięci 
Narodowej w Krakowie: www.ipn.gov.pl  
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator konkursu. 
2. Szczegółowych informacji udziela: 

 
ElŜbieta Jakimek-Zapart, st. specjalista Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej                          
w Krakowie – koordynator konkursu tel.  12/ 426 21 37; elzbieta.jakimek@ipn.gov.pl 
 

 Stanisław Matoga, st. wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie 
       tel.:  12/ 630 36 11;   e- mail: stanisław.matoga@kuratorium.krakow.pl 


