
REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO „Z GRYFEM NA CHORĄGWIACH” 
 

 

1. Konkurs Historyczny „Z Gryfem na chorągwiach” organizowany jest w ramach V 

Słupskiego Festiwalu Historycznego przez Koło Naukowe Historyków Akademii 

Pomorskiej w Słupsku.  

2. Współorganizatorami konkursu są Instytut Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w 

Słupsku.  

3. Organizator powołuje Komitet Organizacyjny, koordynujący i nadzorujący przebieg 

Konkursu.  

4. Celem Konkursu jest:  

 pogłębienie i propagowanie wiedzy historycznej wśród młodzieży szkolnej; 

 wzbudzenie zainteresowania przeszłością; 

 aktywizacja uczniów uzdolnionych na polu historii; 

 zachęcenie do wyszukiwania i umiejętnego korzystania ze źródeł historycznych; 

 przybliżenie wiedzy o historii Pomorza Środkowego od roku 1000 do 1657 r. 

5. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół średnich (licea ogólnokształcące, technika, 

szkoły zawodowe). 

6. Tematyka konkursu obejmuje swoim zakresem historię Pomorza Środkowego (tereny od 

Kołobrzegu, Drawska Pomorskiego i Świdwina przez Koszalin, Białogard, Szczecinek i 

Słupsk po Lębork i Bytów) od 1000 do 1657 r. 

7. Zagadnienia:  

 powstanie biskupstwa w Kołobrzegu, podboje Bolesława Krzywoustego i chrystianizacja 

Pomorza, wielka kolonizacja, lokacje nowych miast w XIII i XIV w., podboje 

Brandenburgii – utworzenie Nowej Marchii, władztwo biskupów kamieńskich, Pomorze a 

Brandenburgia, Polska i Zakon Krzyżacki w XIV i XV w., wielkie ośrodki (Koszalin, 

Kołobrzeg, Słupsk, Darłowo) i ich konflikty, wojna o krowę, wojna trzynastoletnia, 

zjednoczenie Pomorza, reformacja, wojna trzydziestoletnia i upadek Księstwa Pomorskiego, 

układy welawsko–bydgoskie; 

 księżne i książęta: Warcisław I, Barnim I i Warcisław III, Świętopełk II, Bogusław IV, 

Mściwoj II, Waldemar brandenburski, Bogusław V, Elżbieta Luksemburska, Kaźko Słupski, 

Eryk I, Eryk II, Bogusław X Wielki, Jan Fryderyk i Erdmuta, Kazimierz VI, Filip II, 

Bogusław XIV i Elżbieta, Anna i Bogusław von Croy, Fryderyk Wilhelm; 

 słynne postacie: Reinbern, Otto z Bambergu, Herman von Gleichen, Święcowie, Erazm von 

Manteuffel, Lubinus, Thomas Kantzow, Szymon Krofey; 



 znane miejsca: zamki w Bytowie, Słupsku, Świdwinie, Szczecinku, Drahimiu i Darłowie, 

katedry w Kołobrzegu i Koszalinie, kościoły gotyckie w Darłowie i Słupsku; 

 herby ważniejszych miast Pomorza Środkowego. 

8. Wykaz niezbędnej literatury znajduje się w załączniku nr 2. 

9. Każda szkoła ma prawo do wystawienia maksymalnie dwóch, dwuosobowych drużyn.  

10. Jeśli zgłosi się większa ilość uczestników, szkoły mogą we własnym zakresie przeprowadzić 

eliminacje szkolne.  

11. Szkoły zgłaszają udział w Konkursie do dnia 31 marca 2019 r., za pomocą formularza 

zgłoszeniowego (załącznik nr 1) z dodatkowo załączonymi zgodami na przetwarzanie 

danych osobowych (załącznik nr 3) na adres knh.ap.slupsk@gmail.com. W tytule 

wiadomości proszę umieścić dopisek „Konkurs Z Gryfem na chorągwiach”.  

12. Finał Konkursu odbędzie się 10 maja 2019 r. w piątek, w budynku Wydziału Filologiczno – 

Historycznego podczas V Słupskiego Festiwalu Historycznego i będzie się składał się z 

dwóch części: 

 I etap – pisemny; 

 II etap – ustny. 

13. Przebieg finału nadzorować będzie powołane przez Komitet Organizacyjny Konkursu Jury. 

14. Podczas zawodów uczestnicy powinni posiadać legitymację szkolną. Uczestnicy podczas 

trwania finału nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, notatek i innych środków 

porozumiewania się na odległość.  

15. I etap polegać będzie na napisaniu indywidualnie przez uczestników testu, złożonego z 40 

pytań zamkniętych, na łączną sumę 40 punktów. Czas trwania testu będzie wynosił 40 

minut. 

16. II etap Konkursu (do którego trafią najlepsze drużyny) będzie składał się z dwóch części: 

 podczas pierwszej z nich każda drużyna otrzyma 3 ilustracje, które będzie musiała 

samodzielnie przyporządkować do wydarzeń bądź postaci. Drużyny będą mogły zdobyć do 

9 punktów. 

 w czasie drugiej części drużyny otrzymają możliwość wyboru 3 pytań do odpowiedzi. Ilość 

punktów do zdobycia (1, 2 lub 3 pkt.) będzie uzależniona od poziomu trudności zadania.  

17. Jury razem z organizatorami będzie nadzorować samodzielne rozwiązywanie testu i 

wykonywanie zadań przez uczestników – jakiekolwiek niesamodzielne próby rozwiązania 

testu karane będą automatycznie usunięciem drużyny z Konkursu.  

18. Ewentualne odwołania rozstrzygać będzie Jury Konkursu, zaś jego decyzja jest ostateczna.  

19. Końcowy wynik każdej drużyny będzie sumą:  

 punktów zdobytych przez obydwu uczestników na etapie pisemnym; 



 punktów zdobytych przez drużynę na etapie ustnym. 

20. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, których rodzaj i wartość określi 

organizator konkursu.  

21. Wręczenie nagród rzeczowych nastąpi 10 maja 2019 roku na Wydziale Filologiczno-

Historycznym Akademii Pomorskiej w Słupsku, ul. Arciszewskiego 22a. Więcej informacji 

o konkursie na stronie www.slupskifestiwalhistoryczny.info.  

22. W zależności od zainteresowania Konkursem, Komitet Organizacyjny zastrzega sobie 

prawo do modyfikacji i zmian w regulaminie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.slupskifestiwalhistoryczny.info/


 

 

Załącznik nr 1 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

DO KONKURSU HISTORYCZNEGO  

„Z GRYFEM NA CHORĄGWIACH” 

 

 

 

Nazwa i adres szkoły: 

…………………………………………………………………………………………………………

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

Telefon:  

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

E–mail:  

………………………………………………………………………………………………………… 

Opiekun: 

………………………………………………………………………………………………………… 

Imiona i nazwiska poszczególnych uczestników (w przypadku wystawienia jednej drużyny 

wypełnia się tylko jedną kolumnę): 

Drużyna nr 1 Drużyna nr 2 

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez organizatorów, zawartych w formularzu zgłoszeniowym, 

danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu.   

 

 



 

 

Załącznik nr 2 

 

ZESTAW LITERATURY KONKURSU HISTORYCZNEGO 

„POD BIAŁO–CZERWONYM I GWIAŹDZISTYM SZTANDAREM” 

 

 Baranowska O., Pomorze Zachodnie. Moja mała ojczyzna, Szczecin 2001 

 Bolduan T., Gryf. Godło Pomorza, Gdańsk 1971 

 Boras Z., Książęta Pomorza Zachodniego, Poznań 1968 i następne 

 Czerner M., Herby miast województwa koszalińskiego, Koszalin 1989 

 Dopierała B., Polskie losy Pomorza Zachodniego, Poznań 1970 

 Ellwart J., Kaszuby. Przewodnik turystyczny, Gdynia 1995 i następne  

 Ellwart J., Pomorze Środkowe. Przewodnik turystyczny, Gdynia 1999 i następne  

 Internetowy Podręcznik Historii Kaszubów, „Kaszëbskô Jednota”, 

http://kaszebsko.com/historia 

 Kozłowski K., Podralski J., Gryfici. Książęta Pomorza Zachodniego, Szczecin 1985 

 Red. Lesiński H., Dzieje Pomorza Zachodniego w wypisach, Poznań 1961 

 Red. Piskorski J., Pomorze Zachodnie poprzez wieki, Szczecin 1999 

 Red. Sczaniecki M., Ślaski K., Dzieje Pomorza Słupskiego w wypisach, Poznań 1961  

 

Można również korzystać ze wszelkich podręczników historii do szkoły średniej, słowników, 

leksykonów i encyklopedii. Warto także korzystać ze źródeł internetowych, aczkolwiek przy 

korzystaniu z nich należy kierować się szczególną ostrożnością.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wykazanych w formularzu przez Administratora, 

jakim jest Akademia Pomorska w Słupsku przy ul. Arciszewskiego 22 A, które podaję dobrowolnie 

w celu mojego uczestnictwa w Konkursie Historycznym „Z Gryfem na chorągwiach” 

organizowanego przez Koło Naukowe Historyków Akademii Pomorskiej, przez okres obejmujący 

czas przygotowania, trwania oraz czas rozliczenia określony odrębnymi przepisami. 

 

Klauzula informacyjna  

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)( RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia Pomorska z siedzibą w Słupsku, 

Słupsk 76 – 200 przy ul. Arciszewskiego 22A . 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za 

pośrednictwem adresu e–mail: – inspektor@apsl.edu.pl  

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane są w celu realizacji postępowania konkursowego, na 

podstawie art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez cały czas trwania konkursu, a także później, w 

związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego, zgodnie z Instrukcją kancelaryjną Akademia 

Pomorskiej w Słupsku. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia konkursu. 

6. Podane dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą 

tylko instytucje upoważnione na mocy prawa. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i 

przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych). 

8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.  

9. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 

 

………………………………....     ……………………………….. 

 (miejscowość i data)              (podpis) 


