
Aneks nr 1 do regulaminu VI edycji Powiatowego Konkursu Historycznego  „Wrzesień 1939 roku bez 

tajemnic”. 

Organizatorzy Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie i 

Stowarzyszenie „Nasz Zamek” postanowił zmienić Regulamin VI edycji Powiatowego Konkursu 

Historycznego „Wrzesień 1939 roku bez tajemnic” w ten sposób, że: 

 W pkt. III zmianie ulega treść ust. 1, któremu nadaje się następujące brzmienie:  

III. Uczestnictwo w Konkursie: 

1. Konkurs jest skierowany do uczniów klas szóstych, siódmych, ósmych szkół 

podstawowych położonych na terenie Sochaczewa,  powiatu sochaczewskiego oraz 

szkół położonych w gminach sąsiadujących z powiatem sochaczewskim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 – tekst jednolity Regulaminu VI edycji Powiatowego Konkursu Historycznego „Wrzesień 

1939 roku bez tajemnic” 

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO 

„WRZESIEŃ 1939  ROKU BEZ TAJEMNIC”                  

I. Zasady ogólne: 

Organizatorzy Powiatowego Konkursu Historycznego „Wrzesień 1939 roku bez tajemnic”, 

zwanego dalej Konkursem: 

1. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad 

Bzurą 1939 roku w Sochaczewie. 

2. Stowarzyszenie „Nasz Zamek”. 

3. Patronat Honorowy nad konkursem objął Starosta Powiatu Sochaczewskiego. 

4. Patronat medialny nad konkursem objął portal internetowy Bohaterowie1939.pl. 

5. Sponsorem nagród w konkursie jest  firma Retail Park Sochaczew sp. z o.o. i 

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie – Powiatowy Zespół Edukacji w Sochaczewie. 

II. Cele Konkursu: 

1. Zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski, walkami w kampanii              

wrześniowej  1939 roku ze szczególnym uwzględnieniem bitwy nad Bzurą. 

2. Rozwijanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji zawartych w 

źródłach. 

III. Uczestnictwo w Konkursie: 

2. Konkurs jest skierowany do uczniów klas szóstych, siódmych i ósmych szkół 

podstawowych położonych na terenie Sochaczewa,  powiatu sochaczewskiego oraz 

szkół położonych w gminach sąsiadujących z powiatem sochaczewskim. 

3. Przystąpienie uczniów do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu 

Konkursu. 

IV. Nagrody: 

1. Laureaci Konkursu, którzy zajmą pierwsze trzy miejsca, otrzymają atrakcyjne nagrody 

rzeczowe. Uczestnicy Konkursu, którzy zajmą miejsca od czwartego do dziesiątego 

otrzymują nagrody i dyplomy. 

2. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy. 

V. Przebieg Konkursu: 

1. Przedstawiciele Organizatorów przesyłają do szkół podstawowych regulamin 

Konkursu wraz z załącznikami. 

2. Szkoła zgłasza udział w Konkursie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego 

(stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu). Wypełniony poprawnie 

formularz wraz z informacją o celach i zakresie przetwarzania danych osobowych oraz 

uprawnieniach osoby, której dane dotyczą wraz ze zgodą na przetwarzanie danych 

osobowych        (załącznik nr 2, 2a i 3) należy odesłać  w terminie do 16 listopada 

2022 r. (decyduje data doręczenia lub nadania listem poleconym) na adres  



Organizatora: 

                                                       Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia 

Ustawicznego  

                                                    im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 r. w Sochaczewie 

                                                      ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 63, 96-500 Sochaczew 

z dopiskiem: Powiatowy Konkurs Historyczny „Wrzesień 1939 roku bez tajemnic”. 

3. Każda ze szkół uczestniczących w Konkursie może zgłosić dowolną liczbę uczniów 

biorących udział w Konkursie. 

4. Konkurs zostanie przeprowadzony w formie testu na terenie szkoły, do której 

uczęszcza uczestnik, w miejscu wyznaczonym przez Dyrektora,                                  

w dniu 8 grudnia 2022r  o godzinie 9.00. Testy konkursowe zostaną dostarczone do 

szkół biorących udział w konkursie drogą pocztową lub osobiście przez 

organizatorów.  Do nadzoru nad przebiegiem Konkursu na terenie szkoły zostanie 

powołana Szkolna Komisja Konkursowa w składzie: nauczyciel opiekun i osoba 

wskazana przez Dyrektora szkoły. W czasie trwania pandemii, tj. w sytuacji, gdy 

niemożliwe będzie przeprowadzenie zawodów zgodnie z niniejszym Regulaminem,  

dopuszcza się możliwość zmiany terminu przeprowadzenia testu finałowego 

konkursu. 

5. Uczestnicy będą musieli rozwiązać test zawierający pytania otwarte, zamknięte i 

rozszerzonej odpowiedzi z zakresu kampanii wrześniowej 1939 roku, w tym przebiegu 

bitwy nad Bzurą. Jeśli dwoje lub więcej uczestników osiągnie tę samą liczbę punktów 

z testu, o przyznaniu miejsc i nagród decydować będą oceny za pytania otwarte i 

rozszerzonej odpowiedzi. Na rozwiązanie testu uczestnicy będą mieli 60 minut. 

6. Po zakończeniu pracy uczestników Szkolna Komisja Konkursowa wysyła wypełnione 

testy wraz z protokołem (załącznik nr 4)  na adres organizatora w terminie 5 dni 

roboczych od daty przeprowadzenia Konkursu. 

7. Oceny testów konkursowych dokona Komisja Konkursowa.  

8. Komisja Konkursowa przechowuje przez dwanaście miesięcy od dnia wręczenia 

nagród dokumentację, na którą składają się: protokoły z przebiegu Powiatowego 

Konkursu Historycznego „Wrzesień 1939 roku bez tajemnic” (załącznik nr 4), arkusze 

konkursowe uczestników oraz zgłoszenia do konkursu (załącznik nr 1) wraz z 

załącznikami nr 2, załącznik nr 2a i załącznik nr 3.  

9. Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie dyplomów i nagród nastąpi 

w miesiącach styczeń - luty 2023 r. w na terenie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie. Dokładna data uroczystości zostanie 

przekazana do szkół biorących udział w konkursie drogą pocztową lub osobiście przez 

organizatorów.   

VI. Literatura pomocnicza: 

1. P. P. Wieczorkiewicz, Kampania 1939 roku, Warszawa 2001 [seria: Dzieje narodu i państwa 

polskiego, t. IV-01]:  

2. A. Zawilski, Bitwy polskiego Września, Łódź 1989-1990 [wydanie dwutomowe] / Kraków 
2009,    2011 [wydania jednotomowe]:  

 Pierwsze chwile wojny (t. 1, s. 16-32 / s. 19-38); 



  Obrona Westerplatte i Poczty Gdańskiej w Gdańsku (t. 1, s. 41-50 / s. 48-58);  

  Walki z graniczne Wołyńskiej Brygady Kawalerii pod Mokrą, Ostrowami i 
Kamieńskiem (t. 1, s. 85-101 / s. 95-111);  

  Samotny bój pod Wizną (t. 1, s. 190-199 / s. 208-217  

 Powstrzymanie korpusu pancernego na przedpolach Warszawy (t. 1, s. 312-328 / 
s. 337-352);  

 Zwrot zaczepny armii „Poznań” i „Pomorze” znad górnej Bzury (t. 1, s. 334-344 / 
s. 359-369);  

  Bitwa pod Łęczycą i Ozorkowem (t. 1, s. 344-353 / s. 369-379);  

  Bitwa pod Piątkiem i Głownem (t. 1, s. 353-361 / s. 379-388);  

  Bój GO gen. Skotnickiego pod Ozorkowem (t. 1, s. 361-365 / s. 388-392);  

  Odbicie Łowicza (t. 1, s. 365-367 / s. 392-395);  

  Przeciwdziałania niemieckie nad Bzurą (t. 1, s. 374-377 / s. 401-406);  

  W sztabach armii „Poznań” i „Warszawa”. Decyzja generała Rómmla uderzenia 
na wschód (t. 1, s. 378-386 / s. 406-416);  

 Odwołanie polskiej ofensywy na Stryków (t. 1, s. 410-423 / s. 440-454);  

  Boje armii „Pomorze” o Łowicz (t. 2, s. 84-96 / s. 549-562);  

 Przeprawa Niemców przez Wisłę pod Płockiem (t. 2, s. 84-96 / s. 562-566);  

  Bitwa grupy armii „Poznań-Pomorze” pod Sochaczewem (t. 2, s. 99-121 / s. 566-
590);  

  Obrona cywilna Warszawy (t. 2, s. 121-132 / s. 590-603);  

  Na bezdrożach Puszczy Kampinoskiej (t. 2, s. 133-135 / s. 603-606);  

  Odwrót jednostek armii „Poznań” i „Pomorze” na Warszawę (t. 2, s. 135-137 / s. 
606-608);  

  Bitwa pod Sierakowem i Laskami (t. 2, s. 608-612 / s. 392-395);  

  Wkroczenie jednostek armii „Poznań” i „Pomorze” do Warszawy (t. 2, s. 140-
141 / s. 612-614);  

  Ośrodek oporu „Palmiry” (t. 2, s. 614-616 / s. 392-395);  

  Marsz szturmowy grupy generała Bołtucia (t. 2, s. 616-619 / s. 392-395);  

  Obrona Modlina (t. 2, s. 147-157 / s. 619-631);  

  17 września w Naczelnym Dowództwie (t. 2, s. 184-189 / s. 660-666);  

 Postawa Zachodu wobec działań w Polsce (t. 2, s. 190-193 / s. 666-670);  

  Zacieśnianie się pierścienia agresora wokół stolicy (t. 2, s. 194-200 / s. 673-680);  

 Bitwa warszawska (24-27 września) (t. 2, s. 231-241 / s. 717-728);  

 Upadek centralnych ośrodków oporu (28-29 września) (t. 2, s. 241-248 / s. 728-
736);  

  Ostatnie akordy walk nad Bałtykiem. Obrona „samotnego półwyspu” (t. 2, s. 
248-255 / s. 736-744);  

  Samodzielna Grupa Operacyjna „Polesie” (t. 2, s. 258-264 / s. 746-754);  

  Bitwa pod Kockiem (t. 2, s. 264-274 / s. 754-765);  

  Potencjał gospodarczy i militarny Polski i Niemiec (t. 2, s. 290-295 / s. 783-789).  

3. Portal „Bohaterowie1939.pl”, dział „Miejsca pamięci”:  

 Cmentarze, www.bohaterowie1939.pl/cmentarze.html;  



 Pomniki, http://www.bohaterowie1939.pl/pomniki.html.  

4. Portal „1939.pl”, działy: „Bitwy i potyczki” ; „Biografie”; 

 http://www.1939.pl/bitwy/index.html 

 http://www.1939.pl/biografie/polacy/index.html 

VII.  Zasady oraz procedury oceniania prac. 

1. Komisja Konkursowa będzie zwracać uwagę na samodzielność i wartość 

merytoryczną pracy. 

2. Testy konkursowe zostaną opracowane na podstawie podanej bibliografii. 

VIII.  Zakres wymaganych umiejętności. Uczeń:  

1. Ze zrozumieniem posługuje się terminologią historyczną. Umieszcza wydarzenia, 

fakty, procesy we właściwym czasie i przestrzeni historycznej, potrafi ustalać 

kolejność wydarzeń. 

2. Dostrzega związki przyczynowo- skutkowe. 

3. Interpretuje teksty źródłowe. 

4. Odróżnia fakty od opinii, prawdę historyczną od fikcji. 

5. Uzasadnia stanowisko własne lub cudze, posługując się argumentami. 

IX.  Postanowienia końcowe. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decydują Organizatorzy 

konkursu. 

2. Szkoły, zgłaszając swój udział w Konkursie, akceptują Regulamin Konkursu. 

3. W celu udokumentowania realizacji Konkursu w dniu jego przeprowadzenia 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykonywania zdjęć. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu przeprowadzenia finału 

konkursu oraz ogłoszenia wyników, o zmianie terminu uczestnicy zostaną 

poinformowani nie później niż 5 dni roboczych poprzedzających dzień  wręczenia 

nagród. 

5. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie, 

skrócenie, zmiany lub odwołanie konkursu z przyczyn od niego niezależnych. 

6. Regulamin konkursu i załączniki dostępne są na stronach internetowych  : 

Stowarzyszenia „Nasz Zamek”: www.naszzamek.pl oraz  ZS RCKU: 

www.zsrcku.powiatsochaczew.pl i Starostwa Powiatowego: www.powiatsochaczew w 

zakładkach KONKURSY 
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Załącznik nr 1 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA 

Powiatowy Konkurs Historyczny „Wrzesień 1939 roku bez tajemnic” 

 

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

Pieczątka szkoły (podpis Dyrektora szkoły) 

 

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

Imię i nazwisko Nauczyciela – Opiekuna merytorycznego konkursu 

 

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

Kontakt do Nauczyciela – Opiekuna merytorycznego konkursu (telefon, e-mail)
1
 

Lista uczniów uczestników Konkursu: 

1)………………………………………………………………………………………………. 

2)…………………………………………………………………………………………..…..... 

3)...………………………………………………………………………………………..…...... 

4) ……………………………………………………………………………………………..… 

5)……………………………………………………………………………………………….. 

6)……...………………………………………………………………………………………… 

7) ………………………………………………………………………………………………. 

8)……………………………………………………………………………………………… 

9)……………………………………………………………………………………………… 

10)……………………………………………………………………………………………… 

 

 

                                                             
1 Podanie danych w postaci numery telefonu oraz adresu e-mail jest dobrowolne ale konieczne w celu 
przyspieszenia komunikacji w sprawach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Powiatowego Konkursu 
Historycznego „Wrzesień 1939 roku bez tajemnic” 



 

Załącznik nr 2 

 

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

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

(imię i nazwisko uczestnika) 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (dziecka, nad którym 

sprawuję opiekę) takich jak: imię i nazwisko oraz nazwa szkoły przez Organizatora tj. Zespół 

Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 r. 

reprezentowany przez Dyrektora, ul. Piłsudskiego 63, 96-500 Sochaczew w celu organizacji i 

przeprowadzenia Powiatowego Konkursu Historycznego „Wrzesień 1939 roku bez tajemnic”. 

Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu w 

jakim dane zostały zebrane. 

 

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

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

(miejscowość, data, podpis rodzica/-ów-opiekuna/-ów uczestnika) 

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez Organizatora (w przypadku 

wyrażenia zgody należy zakreślić pole po lewej stronie) danych osobowych mojego dziecka tj.  

o imienia, nazwiska oraz nazwy szkoły, do której uczęszcza dziecko  

o wizerunku,  

utrwalonych w związku uczestnictwem mojego dziecka w Powiatowym Konkursie 

Historycznym „Wrzesień 1939 roku bez tajemnic” na stronie internetowej ww. Organizatora, 

stronach internetowych organu prowadzącego oraz w prasie lokalnej, mediach i innych 

wydawnictwach w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji konkursu oraz promocji 

Organizatora i prowadzonej przez niego działalności. Zgoda obowiązuje do czasu jej 

odwołania, jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo ani terytorialnie. 

Zostałem/am poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne i przysługuje mi prawo 

dostępu do treści danych określonych w zgodzie, ich poprawienia oraz wycofania złożonej 

zgody. 

Wizerunek oraz dane osobowe dziecka dziecka/podopiecznego nie mogą być użyte w formie 

lub publikacji obraźliwej dla dziecka/podopiecznego lub naruszać w inny sposób dóbr 

osobistych dziecka/podopiecznego. 

 

 

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

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

(miejscowość, data, podpis rodzica/-ów-opiekuna/-ów uczestnika) 
 



Załącznik nr 2a  

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

(imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna merytorycznego konkursu) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w Formularzu zgłoszenia moich danych 

osobowych przez Organizatora tj. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego 

im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 r. reprezentowany przez Dyrektora, ul. Piłsudskiego 63, 

96-500 Sochaczew w celu organizacji i przeprowadzenia Powiatowego Konkursu 

Historycznego „Wrzesień 1939 roku bez tajemnic”. 

Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu w 

jakim dane zostały zebrane. 

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

(miejscowość, data, podpis nauczyciela – opiekuna merytorycznego konkursu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3  

Informacja o celach i zakresie przetwarzania danych osobowych oraz uprawnieniach 

osoby, której dane dotyczą : 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – 

dalej RODO − informujemy, że:  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Rolnicze Centrum 

Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 r. reprezentowany przez 

Dyrektora, ul. Piłsudskiego 63, 96-500 Sochaczew. 

Może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem 

Ochrony Danych Osobowych, za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: 

iodo@spotcase.pl z dopiskiem „ZSRCKU Sochaczew” lub pisemnie na adres siedziby 

Administratora. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji, przeprowadzenia i 

promocji Powiatowego Konkursu „Wrzesień 1939 roku bez tajemnic”, publikacji informacji o 

laureatach konkursu na stronie internetowej Administratora i w mediach oraz promocji 

Organizatora, a także w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na 

wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celach ewentualnego ustalania, 

dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych lub obrony przed takimi roszczeniami, tj. na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit a i f RODO przy czym uzasadnionym interesem Administratora jest 

umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału i umożliwienie Organizatorowi 

jego przeprowadzenia, jak również obrona przed ewentualnymi roszczeniami. 

Dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa tj. organom władzy publicznej oraz podmiotom 

wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w 

zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 

Do danych mogą też mieć dostęp inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe w 

imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), w szczególności dostawcy usług technicznych i 

organizacyjnych, dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych. 

Dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane zostały 

zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów 

ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U.2018r. 

poz. 217 z zm.). W przypadku danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody dane 

będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak  niezbędne do uczestnictwa w 

konkursie.  

W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pan/Pani prawo do: 

 dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także przenoszenia 



danych (w granicach określonych w Rozdziale III ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.), 

 cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych 

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Administrator nie przekazuje danych 

osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

 

………………………………………………………………………………………

…………...…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

(miejscowość, data, podpis rodzica/-ów-opiekuna/-ów uczestnika) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 4 

PIECZĘĆ SZKOŁY 

 

 

PROTOKÓŁ 

z przebiegu Powiatowego Konkursu Historycznego „Wrzesień 1939 roku bez tajemnic” 

 

 

Komisja Szkolna w składzie (imiona i nazwiska): 

1) ......................................................................................................... (przewodniczący) 

2) ......................................................................................................... 

 

 

Komisja przeprowadziła w dniu …………………. r. Powiatowy Konkurs Historyczny 

„Wrzesień 1939 roku bez tajemnic”. Do Konkursu zgłoszono …………. uczestników, 

przystąpiło ………………… uczestników. 

 

 

Podpisy Komisji Szkolnej przeprowadzającej eliminacje: 

1) ............................................................................. (przewodniczący)  

2) ............................................................................. 

 

Miejscowość ………………………………… 

Data   –   –     

 dzień  miesiąc  rok 

 

 

 

 

 


