
Regulamin interdyscyplinarnego konkursu wiedzy  

„Niezłomni z Auschwitz: św. Maksymilian Maria Kolbe” 
 

§ 1. 

Informacje wstępne 

1. Konkurs jest organizowany na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 Ustawy o systemie oświaty 

z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.) oraz zgodnie z Roz-

porządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w spra-

wie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. 

nr 13, poz.125, z późn. zm.). 

2. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Sióstr Felicjanek nr 28 im. bł. M. An-

geli Truszkowskiej w Warszawie. Komitet główny konkursu ma swoją siedzibę w bu-

dynku szkoły, czyli przy ul. Azaliowej 10, 04-539 Warszawa. Dane kontaktowe: tel. 

22 815 20 53; e-mail: monika.ramotowska@felicjanki.edu.pl. 

§ 2. 

Cele Konkursu 

1. Celem konkursu jest:  

1) pogłębienie wiedzy młodzieży na temat II wojny światowej, 

2) poznanie prawdy o organizacji, przeznaczeniu i sposobie funkcjonowania niemiec-

kich nazistowskich obozów koncentracyjnych powstałych na terenach Polski po 1 

września 1939 roku, 

3) przybliżanie postaw Polaków niezłomnych – więźniów KL Auschwitz, 

4) budzenie i ożywianie zainteresowania prawdą historyczną oraz osobą św. Maksy-

miliana Kolbego, 

5) wychowywanie do szacunku wobec duchowej szlachetności i heroizmu, 

6) udział w realizacji kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 

2021/2022. 

§ 3. 

Zasady uczestnictwa w konkursie 

1. Konkurs jest przewidziany dla uczniów klas siódmych oraz ósmych szkoły podstawo-

wej. 

2. Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w konkursie, zgłaszają swoją wolę nauczycielowi, 

który zdecyduje się podjąć zadań szkolnego koordynatora konkursu. 

3. Koordynator, po uzyskaniu zgody dyrektora, korzystając z formularza zgłoszeniowego, 

zgłasza szkołę do uczestnictwa w konkursie (e-mail: monika.ramotowska@feli-

cjanki.edu.pl). W ciągu trzech dni od przekazanego zgłoszenia koordynator otrzymuje 

potwierdzenie ze strony Organizatora.  

4. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie, których rodzice wyrażają na to zgodę i prze-

kazują ją pisemnie (wzór w załączeniu nr 2) szkolnemu koordynatorowi konkursu. 

Otrzymane zgody rodziców koordynator przechowuje do dnia zamknięcia konkursu. 

5. Konkurs przebiega na dwóch etapach: 
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1) szkolnym, przeprowadzonym oraz sprawdzonym przez szkolną komisję konkur-

sową, powołaną przez dyrektora szkoły zgłoszonej do uczestnictwa w konkursie, 

2) powiatowym, przeprowadzonym przez komisje szkolne we współpracy z komisją 

rejonową. 

6. Wyniki uzyskane przez uczestników konkursu stanowią podstawę do kwalifikowania 

uczniów do wyższego etapu oraz przyznawania tytułów i nagród. 

7. Etap szkolny: 

1) Na dwa dni przed terminem konkursu Organizator przesyła szkolnym koordynato-

rom konkursu arkusz zadań w wersji elektronicznej na adres mailowy podany w 

formularzu zgłoszeniowym. Szkoła przeprowadza konkurs w dniu wskazanym w 

harmonogranie konkursu. Następnego dnia szkoła otrzymuje schemat punktowania 

umożliwiający sprawdzenie prac i przyznanie uczniom punktów zgodnie z przyję-

tymi zasadami. 

2) Po sprawdzeniu prac uczniów przez komisję szkolną przewodniczący komisji spo-

rządza protokół i przesyła go na adres Organizatora. 

3) Organizator na podstawie otrzymanych protokołów przekazuje szkołom informację 

o osobach zakwalifikowanych do II etapu konkursu, wybierając spośród wszystkich 

uczestników konkursu tych, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów. 

8. Etap powiatowy: 

1) Szkoła, której uczeń zakwalifikował się do etapu powiatowego, otrzymuje arkusz 

zadań na dwa dni przed terminem II etapu konkursu. 

2) W wyznaczonym w regulaminie dniu uczniowie wykonują zadania testowe. 

3) Arkusze uczestników wraz z protokołem szkoła przesyła Organizatorowi w wersji 

papierowej. 

4) Komisja rejonowa sprawdza prace, przyznaje punkty i powiadania szkołę macierzy-

stą o wynikach osiągniętych przez uczestników konkursu. 

9. Uczniowie, którzy uzyskają najwyższe wyniki, zdobywają odpowiednio I, II i III miej-

sce w konkursie. Natomiast tytuł finalisty konkursu przysługuje wszystkim, którzy osią-

gną 50% punktacji. 

 

§ 4. 

1. Zakres materiału na etapy konkursu: 

a. Etap szkolny: Życie św. Maksymiliana Marii Kolbego do wybuchu II wojny świa-

towej 

b. Etap powiatowy: Św. Maksymilian Maria Kolbe podczas wojny. 

2. Lektury i film wymagane na konkurs: 

• T. Kowalik, P. Słowiński: Bohaterowie Auschwitz. Opowieść o ludziach, którzy 

potrafili stawić opór piekłu, Warszawa 2021 (Wstęp, rozdział:  Bohater heroicz-

nego czynu. Maksymilian Kolbe). 

• M. Wardzyńska: Obozy niemieckie na okupowanych terenach polskich w: „Biu-

letyn IPN nr 4 (99) 2009. 

• M. Winowska: Szaleniec Niepokalanej. Święty Maksymilian Maria Kolbe, wy-

danie dowolne 

• Widziałem człowieka niezwykłego. Świadectwa więźniów Auschwitz o św. Mak-

symilianie, O. R. M. Stachowiak OFMConv (opr.), Niepokalanów 2021. 



• T.P. Terlikowski: Maksymilian M. Kolbe. Biografia świętego męczennika, Kra-

ków 2017 (rozdział 12. I 13.: Ogrójec Maksymiliana, Droga do chwały to droga 

krzyża). 

• Życie za życie, reż. K. Zanussi, 1991. 

Pozycja zalecana: 

• Cz. Ryszka: Wiara i ofiara. Życie, dzieło i epoka św. Maksymiliana M. Kolbego, 

Kraków 2021. 

§ 5. 
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§ 6. 

Odwołanie 

1. Organem odwoławczym konkursu jest odpowiednio: szkolna komisja konkursowa (etap 

szkolny) lub Komitet Główny (etap powiatowy). 

2. Wniosek o wgląd do pracy uczeń i jego rodzice mogą wnieść w ciągu trzech dni od 

przekazania informacji o wynikach. 

3. Odwołanie od uzyskanej punktacji można złożyć w ciągu sześciu dni od otrzymanej 

informacji o uzyskanych wynikach. 

 

§ 7. 

Postanowienia końcowe 

1. Fakt zgłoszenia udziału w konkursie Organizator traktuje jako zapoznanie się z niniej-

szym Regulaminem i jego akceptację. 

 


