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XIX EDYCJA KONKURSU HISTORYCZNEGO 

 „Powiśle i Kwidzyn w  20-leciu międzywojennym”    

                                              

Organizator: 

 Szkoła Podstawowa w Liczu, ul. Lipowa 4, 82-500 Kwidzyn 

 

Współorganizatorzy: 

 Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie z siedzibą w Marezie ul. Długa 5, 82-500 Kwidzyn 

 Szkolne Koło Towarzystwa Miłośników Ziemi Kwidzyńskiej im. Alfonsa Lemańskiego              

w Szkole Podstawowej w Liczu 

 Towarzystwo Miłośników Ziemi Kwidzyńskiej, ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn  

  

Cele konkursu: 

1. Uczczenie 100-lecia plebiscytu na Powiślu w 1920 roku, 

2. Rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań młodzieży historią Powiśla, 

3. Tworzenie i umacnianie emocjonalnych więzi z Małą Ojczyzną, 

4. Promocja edukacji historycznej wśród dzieci i młodzieży. 

 

Zakres tematyczny konkursu: 

1. Plebiscyt na Powiślu w 1920 roku,  

2. Sytuacja ludności polskiej na Powiślu w latach 1918-1939, 

3. Sytuacja gospodarcza na Powiślu w 20-leciu międzywojennym, 

4. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Kwidzynie, 

5. Gimnazjum Polskie w Kwidzynie, 

6. Organizacje polskie na Powiślu i ich działalność, 

7. Sylwetki najbardziej aktywnych i znanych działaczy polskich na Powiślu w latach 1918-

1939. 

 

Uczestnictwo: 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas IV-VIII z powiatów: 

kwidzyńskiego, malborskiego, sztumskiego i historycznego powiatu suskiego (obecnie 

iławskiego). 

2. W konkursie uczestniczy 3 - osobowa reprezentacja szkoły. Każda ze zgłoszonych osób 

bierze udział w konkursie indywidualnie.  
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Organizacja konkursu: 

1. Aby wziąć udział w konkursie Szkoła przesyła poprawnie wypełniony formularz 

zgłoszeniowy do konkursu (załącznik nr 1). Do formularza zgłoszeniowego należy 

dołączyć zgody rodziców/opiekunów prawnych uczniów na udział w konkursie (Załącznik 

nr 2). 

2. Zadaniem uczestników konkursu będzie rozwiązanie pisemnych zadań testowych (zarówno 

o charakterze zamkniętym, jak i otwartym). Całkowity czas przewidziany na rozwiązanie 

testu to 45 minut. 

3. Konkurs odbędzie się 12 czerwca (sobota) 2021 r. o godz. 1000  w Szkole Podstawowej               

w Liczu. Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 28.05.2021 r. drogą mailową na adres: 

sekretariat@splicze.pl (w tytule prosimy wpisać: „Powiśle i Kwidzyn”). Dodatkowych informacji 

na temat konkursu udziela mgr Dawid Reschke – tel. (55) 275-16-06 

 

Komisja Konkursowa: 

Laureatów wyłoni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. 

Komisja wyłoni laureatów miejsca I, II i III oraz wyróżnienia. 

 

Nagrody: 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa. 

Laureaci trzech pierwszych miejsc oraz wyróżnień otrzymają nagrody rzeczowe. 

Nagrody zostaną wręczone tego samego dnia zraz po ogłoszeniu wyników. 

W przypadku otrzymania nagrody laureaci zobowiązani są do podpisu listy odbioru nagród. 

 

Procedura i zalecenia sanitarne obowiązujące podczas XIX edycji konkursu historycznego 

„Powiśle i Kwidzyn w 20-leciu międzywojennym”: 

1. Do konkursu „Powiśle i Kwidzyn w 20-leciu międzywojennym” może się zgłosić wyłącznie 

osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, opiekun), bez objawów chorobowych sugerujących 

chorobę zakaźną. 

2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu konkursu nie 

może przyjść na konkurs, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w 

warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach 

domowych. 

Bezpieczeństwo sanitarne: 

1. Konkurs „Powiśle i Kwidzyn w 20-leciu międzywojennym” odbywać się będzie                          

w pełnym reżimie sanitarnym, zgodnie z obowiązującymi w dniu konkursu obostrzeniami 

określonymi  w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii (Dz. U. 2021 poz 512 ze zm.). 

2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby uczestniczące w konkursie,                                          

a w szczególności: 

 uczestnicy (zdający) 

 osoby zaangażowane bezpośrednio w przeprowadzanie i obsługę konkursu  

 inni pracownicy szkoły, w tym pracownicy odpowiedzialni za utrzymanie obiektu                 

w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp. 

3. Możliwość obecności Rodzica (lub Opiekuna prawnego lub Nauczyciela) na terenie szkoły 

i w miejscu przeprowadzania konkursu uzależniona będzie od aktualnych przepisów 

określonych w Rozporządzeniu, z wyjątkiem opiekunów osób, wymagający pomocy np.             

w poruszaniu się.  
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4. Oczekując na wejście do szkoły lub sali, oraz podczas przemieszczania się uczestnicy 

konkursu i inne osoby zobowiązane są do zachowania wzajemnego dystansu (co najmniej 

1,5 m) oraz zakrywania ust i nosa, chyba, że istnieją przesłanki zwalniające z tego 

obowiązku, określone w Rozporządzeniu. 

5. Przy wejściu na teren szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk. 

6. Uczestnik po zajęciu miejsca w ławce nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa aż do jej 

opuszczenia. Uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: 

a. zakończy pracę z arkuszem i wychodzi z sali, 

b. wychodzi do toalety. 

 

7. Na stoliku mogą znajdować się wyłącznie przybory do pisania oraz sok i batonik 

(przygotowany przez Organizatora). 

8. Uczestnicy nie mogą pożyczać przyborów od innych osób. Wszystko inne, w tym 

wyłączony telefon komórkowy, powinno być zamknięte w plecaku / torbie ustawionym 

obok stolika. Okrycia wierzchnie uczniowie mają przy sobie na krześle. 

9. Rozwiązania zadań konkursowych powinny być zapisywane wyłącznie na arkuszach 

przygotowanych przez Organizatora konkursu. 

10. Miejsca dla uczestników zostaną ustawione z zachowaniem wymaganego dystansu min. 

1,5 metra. 

 
 

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału 
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Literatura dotycząca tematyki konkursu pt.: 

Powiśle i Kwidzyn w 20-leciu międzywojennym 

 

1. Krople historii Nr 1, Kwidzyn zapomniana stolica.* 

2. Krople historii Nr 6, Polskie Gimnazjum w Kwidzynie.* 

3. Krople historii Nr 25, Plebiscyt na Powiślu 1920. 

4. Kwidzyn. Dzieje miasta, pod red. Krzysztofa Mikulskiego i Justyny Liguz, Tom 1, 

Kwidzyńskie Centrum Kultury, Kwidzyn 2004, s. 239-270. 

5. Michalik H., Obrona polskości na Ziemi Kwidzyńskiej w latach 1918-1939, 

Kwidzyn 2015. 

6. Zeszyty Kwidzyńskie Nr 1, Plebiscyt na Powiślu - 11 lipiec 1920 rok. 

7. Zeszyty Kwidzyńskie Nr 5, Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Kwidzynie                        

w latach 1920-1939. Wspomnienia działaczy plebiscytowych. 

8. Zeszyty Kwidzyńskie Nr 6, Prabuty.* 
 

* wybrane fragmenty dotyczące lat 1918-1939 
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Załącznik nr 1 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU 

Powiśle i Kwidzyn w 20-leciu międzywojennym 

 

Pełna nazwa szkoły: 

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

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

tel. ....................................................... e-mail ................................................ 

 

Imię nazwisko opiekuna .......................................................................................... 

Kontakt do opiekuna   ............................................................................................. 

 

Imię i nazwisko uczestników konkursu: 

 

1. ………………………………………………………………………  

2. ……………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………                                                       
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Załącznik nr 2 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dziecka 
 

Ja ........................................................................................................................................  
Nazwisko, imię rodzica/ opiekuna  

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka:  

 

....................................................................................................................... 
Nazwisko, imię dziecka  

w XIX EDYCJI KONKURSU HISTORYCZNEGO „Powiśle i Kwidzyn w 20-leciu międzywojennym” 
 

 

Ponadto oświadczam, że: 

1) zapoznałem się z regulaminem XIX EDYCJI KONKURSU HISTORYCZNEGO „Powiśle i Kwidzyn w 20-leciu 

międzywojennym” dostępnym na stronie Szkoły Podstawowej w Liczu i Gminnego Ośrodka Kultury w  Kwidzyn akceptuję go 

bez zastrzeżeń, 

2) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię i nazwisko) oraz danych osobowych mojego dziecka               

(imię i nazwisko, nazwa szkoły do której uczęszcza, wizerunek) w celu umożliwienia mojemu niepełnoletniemu dziecku udział 

w konkursie XIX EDYCJI KONKURSU HISTORYCZNEGO „Powiśle i Kwidzyn w 20-leciu międzywojennym”. 

3) wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie podczas XIX edycji konkursu historycznego „Powiśle i Kwidzyn w 20 – leciu 

międzywojennym” 2021 r. oraz używanie i rozpowszechnianie zarejestrowanego wizerunku mojego dziecka/podopiecznego,                   

w tym obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek oraz na zwielokrotnienie wizerunku wszelkimi dostępnymi 

aktualnie technikami i metodami, umieszczanie zdjęć zawierających ten wizerunek na stronie internetowej Szkoły 

Podstawowej w Liczu, Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie (GOK), stronie internetowej Gminy Kwidzyn, a także                        

w Kwartalniku Gminy Kwidzyn oraz na stronach internetowych współorganizatorów, profilach internetowych zarządzanych 

przez GOK, jak np. Facebook, Google dokumenty i inne oraz w mediach w celu informacji i promocji wyżej wymienionego 

konkursu oraz osiągnięć dzieci.  

Wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw. 

Niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie.                                                                                                     

Niniejsze oświadczenie jest zezwoleniem w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1231)  

 

………………..…………………………………… 
                                                                                                                                                                                                                           data i podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH 
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana dziecka jest Szkoła Podstawowa w Liczu, Licze, ul. Lipowa 4, 82-500 

Kwidzyn. 
2. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja oraz przeprowadzenie XIX EDYCJI KONKURSU HISTORYCZNEGO 

„Powiśle i Kwidzyn w 20-leciu międzywojennym”. 

3. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a ROZPORZĄDZENIA 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), tj. Pani/Pana 

zgoda. 
4. Odbiorcami danych osobowych są: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które na podstawie zawartych 

umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. Ponadto odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz dziecka będą 

współorganizatorzy konkursu . Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.  
5. Okres przechowywania danych: dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody lub przez okres niezbędny do 

realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym 

przepisów archiwalnych.. 
6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do dotyczących go danych osobowych lub danych Pani/Pana dziecka, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 

przenoszenia danych, zgodnie z przepisami prawa. Każda osoba, której dane dotyczą, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na 
podstawie zgody – ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie pisemnej u Administratora. 

Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z  przepisów prawa. 
Wycofanie się ze zgody wiąże się z brakiem możliwości przetwarzania m. in. wizerunku dziecka przez administratora od dnia złożenia 

wycofania, usunięciem wizerunku ze strony internetowej Szkoły Podstawowej w Liczu, Gminnego Ośrodka Kultury, Gminy Kwidzyn, 

wewnętrznych materiałów, profili internetowych. Nie będzie możliwe zebranie upublicznionych wcześniej plakatów i ulotek, a także 
Kwartalnika Gminy Kwidzyn. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. (22) 531 03 00. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w XIX edycji konkursu historycznego „Powiśle i Kwidzyn             

w 20 – leciu międzywojennym ” 2021 r. Nie podanie danych osobowych będzie się wiązało z brakiem możliwości wzięcia udziału w ww. 

konkursie. 

8. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje 
danych osobowych. 

9. Nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. 

10. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, który jest dostępny pod numerem telefonu: +48 791 150 939 lub pod adresem                    
e- mail: biuro@solved.com.pl. 

mailto:biuro@solved.com.pl

