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REGULAMIN 

X MIEJSKIEGO KONKURSU 
„KATYŃ–GOLGOTA WSCHODU” 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorami konkursu są Prezydent Miasta Gdańska i VII Liceum Ogólnokształcące 

im. Józefa Wybickiego w Gdańsku. 

2. Honorowy patronat pełnią Prezydent Miasta Gdańska, Prezes Zarządu Stowarzyszenia 

Rodzina Katyńska w Gdańsku oraz Prezes Związku Sybiraków Oddział Gdańsk. 

3. Szkołą przeprowadzającą konkurs jest VII Liceum Ogólnokształcące im. Józefa 

Wybickiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku. 

4. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych oraz 

ponadpodstawowych. 

5. Celem Konkursu jest uczczenie pamięci ofiar XX - wiecznych zsyłek na Sybir i Zbrodni 

Katyńskiej oraz upowszechnianie wśród Uczniów wiedzy na temat historii Polski – 

tragicznych wydarzeń okupacji sowieckiej, w szczególności pogłębienie rozumienia 

mechanizmów działania systemów totalitarnych i niebezpieczeństw z nich 

wynikających. 

6. Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego oraz międzyszkolnego. 

 

III. Etap szkolny 

1. Etap pierwszy Konkursu przeprowadzany jest w szkole, do której uczęszcza Uczeń. 

2. Dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję konkursową, która czuwa nad prawidłowym 

przebiegiem etapu szkolnego. 

3. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone wyłącznie samodzielne, niepublikowane prace. 

4. Etap szkolny Konkursu polega na przygotowaniu pracy na temat Zbrodni Katyńskiej oraz 

losów Sybiraków, które przedstawiać będzie historię zesłań na Sybir, losy Sybiraków lub 

Zbrodnię Katyńską (z ukazaniem szerszego tła historycznego oraz mechanizmów 

działania systemów totalitarnych i niebezpieczeństw z nich wynikających).  

Uczestnicy Konkursu powinni odnieść się do jednego z czterech tematów: 
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I. „To, co przeżyło jedno pokolenie, drugie przerabia w sercu i pamięci.” (A.  Oppman)    

      Pamięć o Zbrodni Katyńskiej obecna w różnych tekstach kultury. 

II. Sposoby mówienia o Zbrodni Katyńskiej w wybranych tekstach kultury. 

III. Obrazy Syberii w tekstach literackich XIX i XX wieku.  

IV. Obrazy Syberii we wspomnieniach Zesłańców i ich Rodzin. 

 

5. Z każdej szkoły do etapu międzyszkolnego Szkolna Komisja Konkursowa może wyłonić 

dowolną ilość prac. 

6. Prace mogą mieć następującą formę: 

a) albumu, 

b) prezentacji multimedialnej, 

c) pracy plastycznej – np. plakat, rysunek, grafika, rzeźba, 

d) komiksu, 

e) wywiadu – np. z członkami Stowarzyszenia Rodziny Katyńskiej i Związku Sybiraków 

lub rodzinami ofiar okupacji sowieckiej, zesłańcami na Sybir lub ich potomkami 

(wywiad może zostać zapisany lub nagrany w wersji audio / video). 

f) pracy literackiej: 

 – monografii historycznej, 

 - eseju, 

g) wiersza – forma dowolna, zgodna z artystycznym wyborem twórcy. 

7. Autorzy prac mogą: 

a) wybrać dowolna technikę, 

b) praca może być zapisana w wersji elektronicznej lub przyjąć formę rękopisu, 

c) prezentacje multimedialne należy zapisać w wersji PowerPoint (elektronicznie). 

Autorzy prac mogą przysłać je na Konkurs do 28 marca 2021 roku drogą elektroniczną (skan, 

zdjęcie) na adres: a.sobieszczanski@sp47.edu.gdansk.pl w tytule maila wpisujemy: X 

MIEJSKI KONKURSU „KATYŃ–GOLGOTA WSCHODU”  
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