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REGULAMIN XII KONKURSU WIEDZY O ŚLĄSKU   

Śląska droga do niepodległości 

I. Organizator Konkursu:  Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach. 

II. Adresaci Konkursu: uczniowie 7. i 8. klasy szkoły podstawowej oraz 3. klasy 

gimnazjum. 

III. Cele Konkursu:  

 popularyzowanie tematyki historycznej wśród młodzieży, 

 budzenie zainteresowań dorobkiem minionych pokoleń oraz rozwijanie indywidualnych 

uzdolnień uczniów, 

 podnoszenie poziomu wiedzy historycznej uczniów, 

 pobudzanie twórczego myślenia, 

 pogłębianie i umacnianie postawy patriotyzmu,  

 uczenie tolerancji, wzajemnego poszanowania się różnych narodów, 

 rozwijanie umiejętności dostrzegania złożoności związków przyczynowo - skutkowych, 

 uświadamianie młodzieży, że znajomość historii pozwala lepiej zrozumieć współczesny 

świat i relacje międzynarodowe, 

 kształtowanie u uczniów analitycznej oraz  krytyczno-kreatywnej postawy oglądu  świata, 

 wzbogacanie i doskonalenie form pracy z uczniami zdolnymi.  

 

IV. Organizacja Konkursu:  

 Konkurs Wiedzy o Śląsku „Śląska droga do niepodległości” jest konkursem historycznym, 

jednoetapowy, indywidualnym, w formule pisemnej. 

 Każda szkoła może zgłosić do udziału w konkursie dowolna liczbę uczniów za pomocą 

Formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu 

przesłanego  na adres e-mail: zsmkpyskowice@op.pl lub faksem (032) 2332596 do dnia 

12 marca 2019 r.  

 Konkurs rozpocznie się o godz. 9.00 w auli Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej  

w Pyskowicach, ul. Kard. Stefana Wiszyńskiego 37. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród 

rzeczowych oraz dyplomów przewidziane jest na ok. 12.00. Materiały pomocnicze, 

Termin zgłoszenia: do 12 marca 2019 

    Termin konkursu: 14 marca 2019 
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obejmujące wykaz wszystkich zagadnień oraz bibliografię stanowią załącznik  

nr 2 niniejszego regulaminu. 

 Podczas oczekiwania na werdykt jury uczestnicy Konkursu wezmą udział w grze zespołowej 

„Śląska droga do niepodległości” (konwencja zabawy – również z  nagrodami). 

 Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować do p. Anny Płoskonki lub p. Aldony Pitery 

– tel. 32 233 25 96.  

 Uczestnicy Konkursu są zobowiązani wypełnić dołączoną do niniejszego regulaminu zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3) i  posiadać ze sobą w dniu Konkursu. 

 Decyzje organizatorów Konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

 Osoby biorące udział w Konkursie akceptują tym samym jego regulamin. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W 

XII KONKURSIE WIEDZY O ŚLĄSKU   

Śląska droga do niepodległości 

 

 

Zgłaszam do udziału w konkursie: 

 

....................................................................................................................  

(nazwa szkoły)  

 

...................................................................................................................  

(adres szkoły)  

 

Liczba uczestników - ………………  

 

Lista uczestników: 

1. 

2. 

3. 

(…) 

 

 

 

Dane kontaktowe nauczyciela – opiekuna:  

 

imię i nazwisko: ……………………………  

nr telefonu: …………………………………  

e-mail: ……………………………………….  
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

ŚLĄSKA DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI 

GÓRNY ŚLĄSK W LATACH 1918-1919 

 

Zagadnienia do konkursu 

1. Sytuacja gospodarczo-społeczna na Górnym Śląsku w latach 1918-1919. 

2. 12 października 1918 r. - oświadczenie polskich sił politycznych i społecznych 

w Niemczech o woli połączenia z odradzającą się Polską. 

3. Przemówienie Wojciecha Korfantego z 25 października 1918 r. w parlamencie 

niemieckim. 

4. Górnoślązacy w Naczelnej Radzie Ludowej w Poznaniu. 

5. Podkomisariat NRL w Bytomiu. 

6. Polska Organizacja Wojskowa Górnego Śląska. 

7. Powstanie na Górnym Śląsku trzech konkurencyjnych obozów: 

a. niemieckiego - Zjednoczenie Związków Górnoślązaków Wiernych Ojczyźnie  

            w Opolu, 

b. polskiego w Bytomiu, 

c. niemieckiego separatystycznego – Związek Górnoślązaków w Raciborzu 

8. Powstanie oleskie w czerwcu 1918 r. 

9. I powstanie śląskie. 

10. Represje i uchodźcy po powstaniu. 

11. Postawa państwa polskiego wobec powstania. 

12. Polsko – niemiecka umowa amnestyjna z października 1919 r. 

13. Wybory komunalne jesienią 1919 r. 

14. Traktat pokojowy z Niemcami z 28 czerwca 1919 r., artykuł 88. oraz jego aneks, 

dotyczący prawa do głosowania na Górnym Śląsku. 

15. Duchowni w walce o polskość: ks. Antoni Stychel, ks. Jan Kapica, ks. Teodor Kubina, ks. 

Aleksander Skowroński, ks. Paweł Pośpiech. 

16. Pomniki upamiętniające walki powstańców śląskich 

Bibliografia 

1. M. Czapliński, E. Kaszuba, G. Wąs, R. Żerelik, Historia Śląska, Wrocław 2000.. 

2. Encyklopedia Powstań Śląskich, red. F Hawranek, Opole 1982. 

3. E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku, https://silesia.edu.pl/index.php. 

4. Powstania śląskie, https//powstania.slaskie.pl/pl/artykuly/rys_historyczny. 

5. S. Rosenbaum, Górny Śląsk na zakręcie, polska1918-1989pl/PDF/gor Konflikty narodowe 

i społeczne na pruskim Górnym Śląsku w l.1918-1919. 

6. B. Snoch, Górnośląski Leksykon Biograficzny, Katowice 1997. 

7. Śląska Biblioteka Cyfrowa, https//powstania.slaskie.pl/pl/artykuly/rys_historyczny. 



 
 

REGULAMIN XII KONKURSU WIEDZY O ŚLĄSKU  Śląska droga do niepodległości 

 

Zespół Szkół im M. Konopnickiej, ul Wyszyńskiego 37, tel. 32 2332596, zsmkpyskowice@op.pl   
 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 
 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestników 

XII Konkursu Wiedzy o Śląsku Śląska droga do niepodległości 
 

Dane osobowe udostępniane do przetwarzania: 

1. Nazwisko i imię ucznia …………………………………………………………………..  

3. Nazwa i adres szkoły …………………………………………………………………………….  

 

  

Wyrażam zgodę / nie wyrażam* zgody na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka objętych 

zgłoszeniem do udziału w konkursie na potrzeby niezbędne do przeprowadzenia konkursu. 

 

 

                                   

………………………………………………………….. 

                                                                                                         (data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego )   

 

                                                 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam* zgody na publikację danych osobowych mojego dziecka (w zakresie imienia  

i nazwiska, nazwy i adresu szkoły) przez organizatora konkursu, tj. Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w 

Pyskowicach, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 37. 

………………………………………………………….. 

                                                                                                         (data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego )  

 

  

Wyrażam zgodę / nie wyrażam* zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka w 

związku z udziałem w konkursie. 

 

………………………………………………………….. 

                                                                                                         (data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego )   

 

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

 

z dniem 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych). 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Zespół Szkół im. Marii 

Konopnickiej w Pyskowicach, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 37. 

2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej lub pocztą 

elektroniczną na adres zsmkpyskowice@op.pl 
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3. W Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, 

z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres 44-120 

Pyskowice, ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 37 lub pocztą elektroniczną na adres 

z.kulak@zsmk.edu.pl 

 

4. Dane osobowe uczniów przetwarzane będą w celu przeprowadzenie postepowania konkursowego. 

 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Dane osobowe uczniów mogą 

być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami 

danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na 

podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

 

6. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich (spoza obszaru UE) nie będzie się odbywać. 

 

7. Dane osobowe uczniów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej 

celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 

 

8. Każdemu kogo dane są przetwarzane przysługują następujące prawa: 

 prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą (na podstawie art. 15 RODO), 

 prawo do sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO), 

 prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (na podstawie art. 17 RODO), 

 prawo do ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO), 

 prawo do przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO), 

 prawo do sprzeciwu (na podstawie art. 21 RODO) 

 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy 

czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej 

podstawie przed cofnięciem zgody. 

 

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do 

przeprowadzenia konkursu. 

 

12. Wyrażenie zgodny na udział mojego dziecka w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu 

danego konkursu. 

 

 

 

 

 

 …………………………….    ……………………………………………… 

       miejscowość i data             czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna  

 

 

 

*należy skreślić niewłaściwe  
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