
..         

Z pokolenia niech głos nasz idzie w pokolenie  

O pamięć, nie o zemstę  

Proszą nasze cienie!  

Los nasz dla was przestrogą  

Ma być – nie legendą.  

Jeśli ludzie zamilkną,  

     Głazy wołać będą! 

                                                                                                                                     Franciszek Fenikowski ”Żałoba” 

 

                                IV Wojewódzki Konkurs Historyczny 

                        „Tutaj kiedyś był obóz…” 

        Honorowy patronat: Lubelski Kurator Oświaty 

Patronat merytoryczny:  

Państwowe Muzeum na Majdanku 

Instytut Historii Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego 

 

                     

 Organizator: Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Pamięci Majdanka w Lublinie 

 

Konkurs przeznaczony dla miłośników historii  

II wojna światowa zostawiła w Lublinie tragiczny ślad – dawny hitlerowski obóz 

koncentracyjny na Majdanku. Codziennie wielu z nas, lublinian, pokonując drogę do szkoły, 

do pracy, do kolegi czy koleżanki, mija Pomnik Walki i Męczeństwa, i patrzy na zabudowania, 

jakie pozostały po obozie. Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci 

Majdanka w Lublinie ze względu na swoje imię czuje się szczególnie zobowiązana do tego, 

aby przypominać o dziejach Majdanka.  

W swoich działaniach mamy na uwadze słowa Jana  Pawła II: „Pamięć o przeszłości 

oznacza zaangażowanie w przyszłość”. Dlatego też w porozumieniu z Państwowym Muzeum 

na Majdanku  i Instytutem Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego organizujemy 

kolejną edycję konkursu przeznaczonego dla miłośników historii – uczniów szkół 

podstawowych województwa lubelskiego. Ma  ona charakter prezentacji wiedzy dotyczącej 

tematyki konkursowej. Uczestnicy konkursu mają za zadanie zapoznać się z historią 

Majdanka w oparciu o podane źródła.   

 

 



Cele konkursu: 

1. Rozwijanie zainteresowań historią i popularyzacja wiedzy o historii małej Ojczyzny. 

2. Kształtowanie zdolności refleksyjnego podejścia do doświadczeń historycznych. 

3. Promowanie postawy tolerancji. 

4. Rozwijanie indywidualnych uzdolnień, zdolności twórczego myślenia.  

Regulamin konkursu 

1. Konkurs historyczny adresowany jest do uczniów klas VI – VIII szkół podstawowych 

województwa lubelskiego. 

2. Treści konkursowe dotyczą historii Obozu Koncentracyjnego na Majdanku. 
 

3. Szkoła może zgłosić maksymalnie trzech uczestników – wyłonionych w drodze eliminacji 

szkolnych.  

4. Konkurs wiedzy będzie miał formę testową z pytaniami typu ww.  

5. Zadaniem każdego uczestnika  będzie samodzielne wykonanie testu.   

6. Uczestnicy, przygotowując się do konkursu, korzystają z informacji i wiedzy podanej 

na stronie internetowej www.majdanek.eu.,  a także podanej   literatury: 

1) Beata Siwek – Ciupak. Majdanek. Zarys Historii. Państwowe Muzeum 

na Majdanku, Lublin 2012 r.  

2) Agnieszka Kowalczyk – Nowak, Majdanek. Miejsce Pamięci Narodowej 

.Państwowe Muzeum na Majdanku, Lublin 2012 r.  

Powyższe publikacje są dostępne w Bibliotece Państwowego Muzeum na Majdanku 

w Lulinie oraz w Wojewódzkiej Bibliotece im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie  

7. Karty zgłoszeniowe (wypełnione czytelnie – drukowanymi literami) należy przesyłać 

lub dostarczyć w terminie do dnia 6 maja  2022 r. /zał. 1/. 

8. Pytania konkursowe będą przygotowane  przez pracownika naukowego Instytutu Historii 

KUL w Lublinie, pracownika Działu Edukacji Państwowego Muzeum na Majdanku oraz 

nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 32 w Lublinie. 

9. Uczestnicy z największą ilością punktów zostaną laureatami konkursu. Przewidziane są 

miejsca od pierwszego do trzeciego oraz dwa wyróżnienia.  

10. Informacje o konkursach oraz wynikach będą dostępne  na stronie internetowej szkoły 

oraz będą wysyłane na adres mailowy szkół podstawowych miasta Lublin oraz 

województwa.  

11. Konkurs odbędzie się dnia 12 maja 2022  r. o godz. 16.00. w budynku szkoły.     

12. Nagrody i dyplomy będzie można odebrać w sekretariacie szkoły.  

13. Testy konkursowe nie będą zwracane uczestnikom.  

14. Udział w konkursie jest w równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody 

na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatorów w zakresie 

niezbędnym do przeprowadzenia i promocji konkursu /zał. 2/.  

15. Ogłoszenie listy zwycięzców konkursu nastąpi 24 maja 2022 r. Wyniki zostaną 

opublikowane na stronie internetowej szkoły: www.sp32.lublin.eu oraz przekazane drogą                      

elektroniczną zwycięzcom. 

http://www.majdanek.eu/
http://www.sp32.lublin.eu/


Gala zwycięzców odbędzie się  8 czerwca  2022 r. o godz.14.00 w budynku Szkoły przy 

ulicy  K. Przerwy – Tetmajera 2.  W przypadku nauki zdalnej lub dalszych ograniczeń 

dotyczących spotkań, nagrody i dyplomy będzie można odebrać w sekretariacie szkoły.  

16. Kontakt z organizatorami:   mgr Elżbieta Piechnik – 509 169 328; mgr Katarzyna Złotnik 

– 660 633 591;   
 

17. Zgłoszenia należy nadsyłać na adres: Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka w Lublinie; ul. Kazimierza Przerwy – 

Tetmajera 2; 20 – 362 Lublin; tel./fax 81 744-16-44; poczta@sp32.lublin.eu 
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Załącznik nr 1 

IV Wojewódzki Konkurs Historyczny „Tutaj kiedyś był obóz…” 

rok szkolny 2021/2022 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 

1. Imię i nazwisko ucznia, klasa: 

………………………………………………………………………………......................... 

……………………………………………………………………………………………… 

2. Nazwa, adres i numer telefonu szkoły: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

3. Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna, telefon kontaktowy, e-mail: 

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

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

                                                                                     

…………………………………………. 

    Pieczęć i podpis dyrektora szkoły  

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 2 

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 Administratorami danych osobowych uczestników konkursu jest Szkoła Podstawowa  

nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka w Lublinie.   

 Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo                      

z konkursem, tj. w celach związanych z organizacją, przeprowadzeniem konkursu                             

i doręczeniem nagrody, w celu zamieszczenia listy laureatów na stronach organizatorów 

oraz w celu sprawozdawczości. 

 Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania 

usunięcia. Administratorzy informują, że podanie danych jest dobrowolne, ale 

niezbędne dla uzyskania nagród i ich doręczenia.  

 Dane uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r.       

o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz zgodnie                              

z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r. 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).                                     

 

                                                           KARTA ZGŁOSZENIA 

 

PROSIMY WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM 

 

1. Imię i nazwisko ucznia ........................................................................................... kl .… 
 

2. Imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem, którego powstała praca:  
 

      …………………...……………………………………………………………….…..   
 

3. Nazwa i adres i szkoły:  

 

       ………………...…..……...………………………………………………….……….. 

 

………………...…..……...………………………………………………….……….. 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

e-mail: ……………………………….…… telefon …………………………………. 

 

 

 



                                                                                                                                              …………………………                                               

                                                                                                                           ( podpis rodzica/opiekuna dziecka)                                    

 

 

 

 

 

 


