
Zarządzenie Nr 70/2017 

Starosty Poznańskiego 

z dnia 2 października 2017 roku 

 

w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia eliminacji powiatowych konkursu 

„Podhalańskie i spiskie drogi do niepodległości" w dn. 10.10.2017 r., realizowanego w ramach współpracy 

z partnerskim powiatem tatrzańskim. 

Na podstawie § 70 pkt 2a Uchwały Zarządu Powiatu w Poznaniu Nr 350/2015 z dnia 10.07.2015 r. w 

sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego Poznaniu oraz § 3 lit. c 

Regulaminu Konkursu Powiatowego „Podhalańskie i spiskie drogi do niepodległości" dla uczniów 

gimnazjów szkół: Miasta Kórnik, Miasta Sopot, Gminy Suchy Las, Gminy i Miasta Sianów i Powiatu 

Tatrzańskiego oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatów: Kartuskiego, Łowickiego, 

Poznańskiego, Świdnickiego, Tatrzańskiego" , zarządzam co następuje: 

§1. Powołuję trzyosobową komisję konkursową w składzie: 

1. Zbigniew Jankowski - Przewodniczący, Radny Powiatu w Poznaniu 

2. Małgorzata Roszak - Członek, inspektor w Wydziale Edukacji 
 

3. Katarzyna Kazmucha - Członek, inspektor w Gabinecie Starosty, Referat 
Współpracy Zagranicznej i Promocji Przedsiębiorczości. 

§2. Komisja ma za zadanie przeprowadzenie eliminacji powiatowych konkursu „Podhalańskie i spiskie 

drogi do niepodległości" w dniu 10 października 2017 r. od godz. 10.00 w sali na IV piętrze budynku 

Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ul. Słowackiego 8, w tym: sprawdzenie prac konkursowych, 

poinformowanie uczestników o wynikach konkursu, 
sporządzenie protokołu z przeprowadzenia konkursu (zgodnie z zał. 1 do Regulaminu 

Konkursu Powiatowego „Podhalańskie i spiskie drogi do niepodległości" dla uczniów...) oraz przesłanie 

tego protokołu do Starostwa Powiatowego w Zakopanem. 

§3.Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Gabinetu Starosty. 

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.   



Uzasadnienie 

do Zarządzenia Nr 70/2017 

Starosty Poznańskiego 

z dnia 2 października 2017 roku 

 

W ramach współpracy partnerskiej z powiatem tatrzańskim uczniowie ze szkół 

ponadgimnazjalnych powiatu poznańskiego zaproszeni zostali do udziału w konkursie „Podhalańskie 

i spiskie drogi do niepodległości". Uczestnicy późniejszego finału konkursu mają zostać wyłonieni w 

drodze powiatowych eliminacji, spośród zgłoszonych uprzednio trzyosobowych zespołów uczniów ze 

szkół, dla których powiat poznański jest organem prowadzącym. 

Zasady przeprowadzenia konkursu określa Regulamin Konkursu Powiatowego „Podhalańskie 

i spiskie drogi do niepodległości" dla uczniów..., stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego 

Zarządzenia. 

Celem przeprowadzenia eliminacji powiatowych zmierzających do wyłonienia zespołu, który 

będzie uczestniczył w finałowym etapie konkursu w Zakopanem, niezbędne jest powołanie komisji. 

W związku z powyższym, podjęcie przedmiotowego Zarządzenia uważam za niezbędne. 

 

  



Zakopane, dnia 06.04.2017 r. 

 

Regulamin Konkursu Powiatowego „Podhalańskie i spiskie drogi do niepodległości" dla uczniów gimnazjów szkól: Miasta 
Kórnik, Miasta Sopot, Gminy Suchy Las, Gminy i Miasta Sianów i 

Powiatu Tatrzańskiego 
oraz uczniów szkól ponadgimnazjalnych z powiatów: Kartuskiego, Łowickiego, Poznańskiego, Świdnickiego, 

Tatrzańskiego. Tematyka konkursu w roku 2017 „ROLA POWSTAŃ ŚLĄSKICH I PLEBISCYTÓW W KSZTAŁTOWANIU 
SIĘ GRANIC II 

RZECZYPOSPOLITEJ". 

§1§1§1§1    
Cele konkursu: 

1) Motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności, szczególnie tych dotyczących 
własnego regionu i jego historii. 

2) Motywowanie szkól do rozpoznawania i rozwijania zainteresowań uczniów oraz podejmowania działań w zakresie pracy z 
uczniem zdolnym. 

3) Promowanie osiągnięć uczniów, nauczycieli i opiekunów. 
4) Wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu zainteresowań. 
5) Poznanie zarysu historii kształtowania się granic II Rzeczypospolitej. 

§2§2§2§2    
Ustalenia ogólne: 

1) Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów szkół Miasta Kórnik, Miasta Sopot, Gminy Suchy Las, Gminy i Miasta Sianów, 
i Powiatu Tatrzańskiego oraz uczniów szkól ponadgimnazjalnych z powiatów: Kartuskiego, Łowickiego, Poznańskiego, 
Świdnickiego, Tatrzańskiego. 

2) Z uwagi na zmiany w Prawie Oświatowym dopuszcza się do składu drużyn z Zespołów Szkół (szkoła podstawowa i gimnazjum) 
uczniów klasy siódmej szkoły podstawowej. 

3) Konkurs przebiega dwuetapowo: na szczeblu I (gminnym) i finałowym. Komisje konkursowe powołują: -w etapie gminnym: 
starosta (jedną osobę), Burmistrz Miasta Zakopane i Wójtowie Gmin Powiatu Tatrzańskiego (po dwie osoby), Burmistrz Kórnika 
(trzy osoby), Prezydent Sopotu (trzy osoby), Wójt Gminy Suchy Las (trzy osoby), Burmistrz Gminy i Miasta Sianów (trzy 
osoby), Starosta Kartuski (trzy osoby), Starosta Łowicki (trzy osoby), Starosta Poznański (trzy osoby), Starosta Świdnicki (trzy 
osoby) 
- w etapie finałowym: Starosta Tatrzański (do pięciu osób). 

4) Dla nauczycieli (z terenu powiatu tatrzańskiego) przygotowujących uczniów do konkursu odbędzie się konferencja, której celem 
będzie przekazanie materiałów. Konferencja zostanie przeprowadzona 15.05.2017 r. (poniedziałek) o godz. 1300 w Sali Obrad 
Starostwa Powiatowego, 34-500 Zakopane ul. Chramcówki 15 ( I piętro sala nr 35). Materiały dla nauczycieli uczestniczących 
szkół z terenu Miasta Kórnik, Miasta Sopot, Gminy Suchy Las, Gminy i Miasta Sianów oraz powiatów: Kartuskiego, 
Łowickiego, Poznańskiego, Świdnickiego, będą dostarczone według zasad określonych przez właściwe organy prowadzące. 

5) Podstawowe materiały dla szkół (uczestników) konkursu w postaci: 
a) filmów dokumentalnych na płytach DVD, 
b) kopi artykułów historycznych, 
c) zalecanej literatury 
zostaną dostarczone przez Starostwo Powiatowe w Zakopanem do wszystkich powiatów partnerskich oraz Miasta Kórnik, 
Miasta Sopot, Gminy Suchy Las, Gminy i Miasta Sianów w terminie do 20 maja 2017 roku. 

§3 
Organizacja i przebieg etapu gminnego: 
a) Etap I (gminnym) w każdej Gminie Powiatu Tatrzańskiego, w Mieście Kórnik, Mieście Sopot, Gminie Suchy Las oraz w 
powiatach odbędzie się 10.10.2017 r. (wtorek) w godz. 10.00 - 11.00. 
b) W etapie I (gminnym) biorą udział trzyosobowe reprezentacje - drużyny z gimnazjów z terenu gminy oraz drużyny szkół 
ponadgimnazjalnych z terenu powiatów.
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c) Komisję konkursową do I etapu (gminnego) powołuje Burmistrz Zakopanego lub Wójt danej Gminy i Starosta. W Mieście 
Kórnik, Mieście Sopot, Gminie Suchy Las, Gminie i Mieście Sianów trzyosobową komisję konkursową powołuje 
Burmistrz/Wójt, a w powiatach Starosta. 
d) Etap I (gminny) przeprowadza się w Urzędzie Miasta, Gminy, Starostwa bądź innym wyznaczonym miejscu. 
e) Pytania konkursowe wraz z kluczem i punktacją odpowiedzi w dniu eliminacji gminnych przywozi osoba wyznaczona 

do komisji konkursowej przez Starostę. Dla uczestników konkursu z Miasta Kórnik, Miasta Sopot, Gminy Suchy Las, 
Gminy i Miasta Sianów oraz Powiatów materiały w formie pisemnej, odpowiednio zabezpieczone, zostaną dostarczone 
do dnia 6.10.2017 roku do właściwych wydziałów bądź osób wskazanych przez Wójta, Burmistrza, Prezydenta lub 
Starostę. Prace nad zadaniami konkursowymi przebiegają w trzyosobowych drużynach. 

f) Komisja konkursowa sprawdza prace i niezwłocznie informuje uczestników o wynikach zmagań. 
g) Komisja konkursowa zobowiązana jest przekazać dane na temat zwycięskiej drużyny organizatorom konkursu - 

Starostwo Powiatowe w Zakopanem, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu - 34-500 Zakopane ul. Chramcówki 15 w dniu 
przeprowadzenia konkursu (zał. nr 1). 

h) Zwycięska drużyna I etapu (gminnego) reprezentuje swoją Gminę/Powiat w finale konkursu. 
i) Nagrody dla najlepszych drużyn etapu I (gminnego) fundowane są odpowiednio przez właściwe urzędy miast, gmin i 

powiatów. 
Pisemne zastrzeżenia co do przebiegu konkursu na etapie I (gminnym) należy składać do organizatora - Starostwa Powiatowego w 
Zakopanem w ciągu dwóch dni od przeprowadzenia konkursu. 

§4 
Organizacja i przebieg etapu finałowego: 
a) Finał odbędzie się 10.11.2017 r. (piątek) o godz. 10°°w Białym Dunajcu (adres miejsca finału zostanie podany w 

późniejszym terminie). 
b) W finale biorą udział zwycięzcy etapu I (gminnego). 
c) Komisja konkursowa, powołana przez Starostę, ocenia rywalizujące drużyny. 
d) Zmagania drużyn mają charakter turnieju. 
e) Każdy członek zwycięskich drużyn otrzymuje cenną nagrodę. 

Pisemne zastrzeżenia co do przebiegu finału konkursu na etapie powiatowym należy składać do organizatora -Starostwa Powiatowego 
w Zakopanem w ciągu dwóch dni od przeprowadzenia konkursu. 

Kontakt z organizatorami konkursu: 
1. Starostwo Powiatowe w Zakopanem, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu - 34-500 Zakopane ul. 

Chramcówki 15 
Osoba do kontaktu: Zofia Król Lęgowska, tel. 18 20 23 920, poczta elektroniczna: edukacja@powiat.tatry.pl 

2. Gminny Ośrodek Kultury im. gen. brygady Andrzeja Galicy, ul. 
Jana Pawła II 363, 34- 425 Biały Dunajec 
Osoba do kontaktu: Bartłomiej Kudasik, tel. 18 20 01 690, poczta elektroniczna: gok@bialydunajec.com.pl 

3. Koordynatorem całości jest radny powiatu tatrzańskiego Zbigniew Proszowski 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

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

pieczątka miejscowość, data 

Protokół z etapu I (gminnego)  

Konkursu Powiatowego  
„Podhalańskie i spiskie drogi do niepodległości" 

Urząd Gminy/Miasta/Starostwa w ..........................................................................................................................................  
Telefon ...........................................................................................................................................................................  
Adres ..............................................................................................................................................................................  
Liczba drużyn biorących udział w I etapie (gminnym) ...........................................................................................................  

 

Dodatkowe informacje o przebiegu konkursu: 
.................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................ 

Podpisy członków Komisji Konkursowej:                                                          Wójt Gminy/Burmistrz Miasta/ Starosta Powiatu: 

 Przewodniczący: ......................................................   .......................................................................................  

Członkowie: 

Lp Nazwisko i imię ucznia Data 
urodzenia 

Miejsce urodzema Liczba 
uzyskanych 
punktów 

Nazwiska nauczycieli 
przygotowujących drużynę 

      

   

   

      

   

   

      

   

   

      

   

   

      

   

   

      

   

   

      

   

   

      

   

   

      

   

   


