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Szanowni Państwo 

Dyrektorzy, Nauczyciele i Uczniowie 

 

 

Uprzejmie przypominam, że etap wojewódzki konkursu: „Polscy żołnierze w walce  

o wyzwolenie Włoch, Francji, Belgii i Holandii podczas II wojny światowej” dla uczniów szkół 

podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2022/2023, odbędzie się, zgodnie 

z harmonogramem, tj. w dniu 30 marca 2023 r. w: 

 

1. Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia”, ul. Juliana Dunajewskiego 8  

(róg ul. Garbarskiej) w Krakowie, 

  

2. Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  

ul. Garbarska 1 w Krakowie, 

 

3. XLII Liceum Ogólnokształcącym, ul. Studencka 13 w Krakowie. 

 

Szczegółowa informacja o miejscu i godzinie rozmów konkursowych, wraz z wykazem 

imiennym uczniów, zostanie podana w osobnym komunikacie.   

 

Prosimy o przypomnienie uczniom, że etap wojewódzki zostanie przeprowadzony w formie 

ustnej. Każdy uczestnik etapu wojewódzkiego w czasie nie dłuższym niż 15 minut, ustnie 

zaprezentuje swoją pracę uzasadniając wybór tematu, przedstawiając treść pracy, wnioski, 

dokonując analizy i oceny zebranego materiału źródłowego. Następnie odpowiada na dwa 

pytania dotyczące jego pracy. Organizatorzy konkursu nie przewidują korzystania przez 

uczniów z prezentacji multimedialnych ani żadnych notatek. 

 

Przedmiotem oceny komisji są wyłącznie prezentacje pracy i udzielone przez uczestnika 

odpowiedzi. Wypowiedź ustna oceniana jest wg kryteriów stanowiących załącznik nr 4  

do Regulaminu.  

Przypominamy o posiadaniu legitymacji szkolnej.  

 

Jednocześnie przypominam, że za bezpieczeństwo uczniów biorących udział w konkursie 

odpowiada dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń, zatem proszę o zapewnienie opieki 

uczniom przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu konkursu.  

 



Rodzic/opiekun może wejść z uczniem na teren budynku (nie do sali), tylko w sytuacji 

kiedy uczeń wymaga pomocy np. w poruszaniu się. 

 

Pisemne zastrzeżenie dotyczące organizacji i przebiegu po etapie wojewódzkim składa się 

zgodnie z regulaminem do dnia 4 kwietnia 2023 r., do przewodniczącego Wojewódzkiej 

Komisji Konkursowej na adres email: dariusz.gorajczyk@ipn.gov.pl lub osobiście na adres: 

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej, ul. Reformacka 3, 31-012 Kraków. Przypominamy  

o konieczności przestrzegania zapisów Regulaminu Konkursu (§ 8), by zastrzeżenie mogło 

być rozpatrzone.  

 

Z poważaniem, 

  

Dariusz Gorajczyk – Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej 

Jarosław Stypuła – Koordynator   
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