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 Szanowni Państwo 

 

 

 Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Regulaminem konkursu tematycznego  

 „Umarli, abyśmy mogli żyć wolni”. Miejsce Lwowa i jego obrońców w walce  

o niepodległość Polski 

 

1) wgląd do prac odbędzie się w dniu 15 lutego 2019 r. w siedzibach poszczególnych komisji 

rejonowych (godzina i miejsce podane są w tabeli poniżej);  

 

2) uczestnicy konkursu, ich rodzice mogą uzyskać informację na temat liczby punktów 

uzyskanych za pracę konkursową również drogą elektroniczną. Pytanie należy kierować do 

Przewodniczącego Komisji Wojewódzkiej w dniach 14, 15, 16 lutego 2019 r. na adres  

e-mail: dariusz.gorajczyk@ipn.gov.pl  

 

Pytanie kierowane drogą elektroniczną musi zawierać wskazanie osoby, od której pochodzi 

(imię i nazwisko), adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu, numer 

mieszkania), przedmiot sprawy (pytanie o liczbę punktów uzyskaną przez ucznia 

wymienionego z imienia i nazwiska);  

 

3) rodzice uczestnika konkursu mogą wnieść – w terminie do 19 lutego 2019 r. – pisemne 

zastrzeżenie, dotyczące sprawdzania i ocenia pracy po etapie rejonowym konkursu. 

Zastrzeżenie może być wniesione także drogą elektroniczną.  

 

Pismo zawierające zastrzeżenie musi zawierać wskazanie osoby, od której pochodzi  

(imię i nazwisko), adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu, numer 

mieszkania), przedmiot sprawy. Zastrzeżenie nie zawierające tych informacji lub wniesione 

przez inne osoby pozostanie bez rozpatrzenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Wgląd do prac konkursowych w siedzibach komisji rejonowych: 

 

l.p. Nazwa komisji Siedziba komisji Przewodniczący komisji  

(imię i nazwisko) 

1. Komisja 

Rejonowa nr 1  

w Krakowie 

Szkoła Podstawowa nr  33  

w Krakowie 

ul. Konarskiego 2 

tel. 12 633 13 83 

wgląd: 

biblioteka szkolna 

godz. 11.00-11.45 

godz. 14.00-15.00 

Jacek Dąbrowski 

 

 

2. Komisja 

Rejonowa nr 2  

w Krakowie 

Szkoła Podstawowa nr  32  

w Krakowie 

ul. Królowej Jadwigi 78 

tel. 12 425 10 98 

wgląd: 

sekretariat szkoły, I piętro 

godz. 14.00-15.30 

Jerzy Węgrzyniak 

 

 

 

3. Komisja 

Rejonowa nr 3  

w Krakowie 

Liceum Ogólnokształcące nr  41  

w Krakowie 

Rynek Kleparski 18 

tel. 12 422 06 58 

wgląd: 

biblioteka szkolna 

godz. 10.30 - 12.00  

Monika Szopa 

 

 

 

 

4. Komisja 

Rejonowa nr 4  

w Radłowie 

Zespół Szkół w Radłowie 

ul. Szkolna 1 

tel. 14 678 27 97 

wgląd: 

sekretariat szkoły 

godz. 11.00-14.00 

Marek Urbanek 

 

 

 

 

5. Komisja 

Rejonowa nr 5  

w Nowy Sączu 

Małopolskie Towarzystwo Oświatowe 

ul. Limanowskiego 7 

33-300 Nowy Sącz 

wgląd: 

gabinet Prezesa MTO 

10.30 - 11.30 

13.15- 15.00  

Beata Budzik  

 

 

 

 

Dariusz Gorajczyk – Przewodniczący Komisji Wojewódzkiej Konkursu 

Monika Kwiatkowska – Koordynator Konkursu 

 


