
Regulamin
 IX Wojewódzkiego Konkursu Historycznego

Historia regionalna – „GRUDZIEŃ 70”
I. Realizacja w roku szkolnym 2018/2019

Konkurs został zapisany w Wojewódzkim Kalendarzu Imprez 2018/2019 Kuratorium Oświaty 
w  Gdańsku.
Przedmiotem  konkursu jest poznanie genezy, przebiegu i skutków Rewolty Grudniowej 
na Wybrzeżu Gdańskim w 1970 r.

II. Organizatorzy:
• Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku;
• III Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Gdańsku;
• I Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Gdańsku;
• X  Liceum  Ogólnokształcące im.  Gdyńskich  Nauczycieli Bohaterów  II  Wojny

Światowej w Gdyni;
• Filia Gdańska Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada

Korzeniowskiego w Gdańsku, .

III.  Adresat:  uczniowie oddziałów gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych z województwa
pomorskiego.

IV. Cele konkursu:
• rozwijanie indywidualnych uzdolnień historycznych uczniów; 
• popularyzowanie dziejów regionu w powiązaniu z historią narodu i państwa;
• kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia;
• doskonalenie pracy z różnorodnymi źródłami historycznymi;
• kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży.

V. Terminarz konkursu:

• do 10  października  2018  r. zgłoszenie  uczestnictwa  szkoły  (załącznik  nr  1)  na  adres:
konkursy.historyczne@wp.pl  ; 

• do 16 października 2018 r. przesłanie uczestnikom konkursu drogą elektroniczną pytań
 z kluczem odpowiedzi do przeprowadzenia szkolnych eliminacji konkursowych; 

• Etap szkolny odbędzie się 18 października 2018 r. o godz.15.00; 

• do 24 października 2018 r. zgłoszenie dwóch uczniów wyłonionych w etapie szkolnym na
adres:  konkursy.historyczne@wp.pl  . Do 28 października  2018 r.  organizatorzy konkursu
opublikują listę uczestników etapu rejonowego na stronach internetowych Organizatorów.

• Etap rejonowy 15 listopada  2018 o godzinie 10.00  w siedzibie IPN w Gdańsku 
(al. Grunwaldzka 216): wykład zorganizowany przez IPN dla uczestników tego etapu;

• przełom listopada/grudnia 2018  - Wystawa Grudzień 1970 – X LO w Gdyni;

• listopad/grudzień  2018 odbędą  się  warsztaty  historyczne  dla  wyłonionych  po  etapie
rejonowym uczniów i ich nauczycieli zorganizowane Instytut Pamięci Narodowej Oddział w
Gdańsku. Dokładny termin zajęć zostanie przesłany do szkół uczestniczących w konkursie



drogą elektroniczną;
• 14  grudnia  2018  r. – etap  wojewódzki  w  sali  posiedzeń  Sejmiku  Samorządowego

Województwa Pomorskiego, w którym wyłonionych zostanie 5 laureatów i 10 finalistów.

VI.  Literatura do etapu szkolnego i rejonowego:
• Dziurok A., Gałęzowski M., Kamiński Ł., Musiał F., Od niepodległości do 

niepodległości. Historia Polski 1918 –1989, Warszawa 2014;
• Eisler J., Grudzień 1970. Geneza, przebieg i konsekwencje, Warszawa 2012;
• Cenkiewicz S., Gdański Grudzień ‘70, Gdańsk 2009;
• Szubarczyk P., Chłopcy z Grabówka, chłopcy z Chyloni…, „Biuletyn Instytutu 

Pamięci Narodowej”, 2006, nr 11-12 
• http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/biuletyn-instytutu-pam/10142,nr-11-

122006.print;
• Portal edukacyjny IPN: http://www.grudzie  n70.ipn.gov.pl ze szczególnym 

uwzględnieniem działu Historia, Kalendarium, Ofiary oraz Multimedia;
• Film Czarny czwartek, reż. A. Krauze,  http://kinolive.pl/film_online/11265-czarny-

czwartek-janek-wisniewski-padl-2011-pl.html  ;
• Film Pamiętajcie Grudzień…, reż. J. Marszalec, 

http://www.grudzien70.ipn.gov.pl/portal/g70/241/1726/Pamietajcie_Grudzien.html  . 
•

VII. Literatura do etapu wojewódzkiego
• Eisler J., Grudzień 1970. Geneza – przebieg – konsekwencje, Warszawa 2000;
• Brzeziński P., Chrzanowski R., Słomczyński T., Pogrzebani nocą. Ofiary Grudnia 

70 na Wybrzeżu Gdański. Wspomnienia, dokumenty. Gdańsk 2015; 
• Brzeziński P., Chrzanowski R., Nadarzyńska-Piszczewiat A., Zbodnia bez kary. 

Grudzień 1970 w Gdyni, Gdynia 2010;
• Portal Polskie Radio http://www.polskieradio.pl/67,Grudzien-70

a w nim Kalendarium oraz Gazety o Grudniu;
• Film ;Czarny czwartek. Dlaczego?, realizacja: I. Siedlar,
• http://www.grudzien70.ipn.gov.pl/portal/g70/241/1725/Czarny_czwartek_Dlaczego.

html; 
• Film Grudzień 70 – pamięć poległych, pamięć żywych reż. E. Górska, 

http://zbiory.ecs.gda.pl/Filmy_24/.

VIII. Główne zagadnienia:
• sytuacja polityczna, gospodarcza i społeczna w PRL przed Grudniem 1970;
• kalendarz Rewolty Grudniowej w Gdańsku i Gdyni;
• konsekwencje Grudnia’70: zmiana władzy w PZPR, zniesienie podwyżek, represje wobec 

uczestników wydarzeń i ich rodzin;
• ważne postacie Rewolty Grudniowej.

IX. Umiejętności ucznia – uczestnika konkursu:
• stosuje terminologię historyczną;
• umieszcza wydarzenia, fakty, procesy w czasie i przestrzeni historycznej;
• stosuje chronologię;
• korzystając z mapy wyszukuje potrzebne informacje; 
• wyjaśnia związki przyczynowo – skutkowe omawianych zdarzeń;
• porównuje różne źródła informacji (np.: źródła kartograficzne, ikonograficzne, 

statystyczne);
• odróżnia fakty od opinii;
• na podstawie własnej argumentacji formułuje opinie;
• charakteryzuje i wyjaśnia związki zachodzące w dziejach regionu, Polski i świata.



X. Postanowienia końcowe.
• Nieprzestrzeganie warunków uczestnictwa w konkursie równoznaczne jest 

z dyskwalifikacją pracy.
• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów.
• Decyzje podjęte przez Wojewódzką Komisję Konkursową  są ostateczne. 

Uczestnikom nie przysługuje odwołanie.
• Udział w finale konkursu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych przez Organizatora w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z 1997 oraz Dz. U. z 2002 r. 
Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Zgłaszając się do konkursu wyraża się jednocześnie 
zgodę na rejestrację fotograficzną i video przez organizatorów wszystkich wydarzeń 
związanych z konkursem oraz ich publikację i emisję w dowolnych mediach. 

XI. Szczegółowe dane kontaktowe do Organizatorów:

Kontakt główny: e-mail konkursy.historyczne@wp.pl

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku
80-266 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 216, tel. 58 669-40-24
nauczyciel historii i edukator, Bartosz Januszewski  bartosz.januszewski@ipn.gov.pl

 
X Liceum Ogólnokształcące im. Gdyńskich Nauczycieli Bohaterów II Wojny Światowej, 
81-384 Gdynia ul. Władysława IV nr 58, tel. 58 620-75-29,   xlogdynia@gmail.com  
nauczyciel historii, Sławomir Kępka

Filia Gdańska Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Conrada 
Korzeniowskiego w Gdańsku; 80-833 Gdańsk, ul. Mariacka 42, tel. 58 301-03-62, 
filia_gdanska@wbpg.org.pl; 
kierownik, Zbigniew Walczak

III Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego, 80-433 Gdańsk,
ul. Waryńskiego 36, tel/fax 58 341-70-25,  sto3gdansk@sto3.gda.pl,
nauczyciel historii, Paweł Beczek

I Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego,
80-308 Gdańsk, ul. Polanki 11, tel. 58 552-43-61, sekretariat@polanki11.edu.pl, 
nauczyciel historii, Grażyna Niemyjska

Załącznik nr 1.Karta zgłoszeniowa
(proszę przesłać drogą mailową na adres konkursy.historyczne@wp.pl)

Nazwa szkoły
Adres
Adres mailowy do kontaktu
z Organizatorami
Nauczyciel przygotowujący

Liczba uczniów 
uczestniczących w konkursie

mailto:sekretariat@polanki11.edu.pl

