Regulamin konkursu historycznego
Częstochowscy nauczyciele w Katyniu
- uczniowski projekt badawczy
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Cele konkursu:








poznanie historii życia nauczycieli związanych z Częstochową i regionem częstochowskim,
zamordowanych w Katyniu;
pogłębienie wiedzy uczestników na temat Zbrodni Katyńskiej w kontekście losów Polski
podczas II wojny światowej;
pogłębienie poczucia przynależności do wspólnoty narodowej oraz szacunku do historii
własnego narodu i dokonań ludzi, którzy go tworzą;
dostrzeżenie związków między życiem i działalnością jednostek a historią regionu, kraju;
kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży;
rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniowskich oraz pobudzanie twórczego myślenia;
nabycie umiejętności poszukiwania, selekcji i interpretacji różnorodnych źródeł historycznych
oraz gromadzenia dokumentacji audiowizualnej, fotograficznej itp., jako elementu
wzbogacania zasobów środków dydaktycznych pracowni historycznych.

§ 2. Zakres konkursu:
Celem naszego konkursu jest przywrócenie pamięci o zwykłych ludziach, nauczycielach
wywodzących się z Częstochowy i regionu częstochowskiego, którzy w obliczu wojny stawili się na
służbę aby w szeregach polskiej armii bronić Ojczyzny. Zadaniem uczniów, pracujących pod
opieką swoich nauczycieli, jest odtworzenie losów częstochowian, nauczycieli-żołnierzy
zamordowanych w Katyniu, Charkowie, Miednoje, Twerze i innych sowieckich kaźniach. Mamy
nadzieję, że uczniowie w swoich poszukiwaniach odwiedzą siedzibę oddziału Stowarzyszenia
Rodzina Katyńska, dotrą do rodzin ofiar, wykonując tym samym pionierską pracę w pozyskiwaniu
informacji, zdjęć i pamiątek dotąd nieznanych. Wyniki swoich badań przedstawią w formie
prezentacji multimedialnej lub albumu poświęconego wybranemu bohaterowie. Dzięki tej pracy
uczniowie poznają sylwetki pomordowanych i ich rodzin, dowiedzą się o ich życiu prywatnym,
dokonaniach, sukcesach i roli jaką pełnili w życiu publicznym niepodległej Polski. Imię i nazwisko
bohatera pracy konkursowej należy wybrać z załączonej do regulaminu listy (załącznik nr 1).
§ 3. Honorowy patronat: Prezydent Miasta Częstochowy
§ 4. Organizatorzy konkursu:





Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy
Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie
Akademia Jana Długosza w Częstochowie
Muzeum Częstochowskie

ROZDZIAŁ II
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
§5. Uczestnicy konkursu:
1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu miasta
Częstochowy oraz powiatów częstochowskiego, myszkowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego.
2. Każda szkoła/placówka może zgłosić maksymalnie 3 zespoły projektowe. W skład jednego
zespołu mogą wchodzić 3 osoby.
3. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
4. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie zgłoszenia.
5. Do prac dokumentujących zrealizowany projekt muszą zostać dołączone metryczki pracy
(załącznik nr 2) oraz oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych uczestników konkursu
(załącznik nr 3).
6. Uczestnik konkursu lub jego rodzic/opiekun prawny ma prawo do dostępu do swoich danych,
ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania na zasadach przewidzianych
przepisami Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r.
poz 922).
7. Administratorem danych osobowych jest Organizator – Samorządowy Ośrodek Doskonalenia
w Częstochowie.
ROZDZIAŁ III
PRZEBIEG KONKURSU
§ 6. Czas trwania konkursu: marzec – kwiecień 2018 r.
§ 7. Terminarz konkursu:



Ogłoszenie w szkołach informacji o konkursie do 5.03.2018 r.
Zgłoszeniu szkoły do konkursu do 16.03.2018 r., za pośrednictwem elektronicznego

formularza opublikowanego na stronie internetowej SOD – www.sod.edu.pl




Do 18.04.2018 r. – przeprowadzenie projektu badawczego dotyczącego wybranego
bohatera.
Do 20.04.2018 r. – dostarczenie do organizatorów wypracowanych materiałów
dokumentujących dokonania zespołów uczniowskich realizujących projekt.
Do 27.04.2018 r. – ocena nadesłanych prac.

O terminie i miejscu uroczystości podsumowującej konkurs nagrodzone szkoły zostaną
powiadomione telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
§ 8. Przebieg konkursu:
1. Uczniowie wybierają jedną z ofiar zbrodni katyńskiej – nauczycieli związanych
z Częstochową lub ziemią częstochowską – znajdującej się na zamieszczonej w regulaminie
liście i pracując w zespołach badawczych (maks. 3 osoby w jednym zespole), podejmują
różnorakie działania mające na celu odtworzenie życia wybranego bohatera.
2. Wyniki prac zespołów uczniowskich mogą być przedstawione w formie:
 prezentacji multimedialnej
Uczniowie przygotowują zespołowo prezentację multimedialną w oparciu o zebraną
dokumentację zawierającą m.in.: wspomnienia członków rodzin, dokumenty ze zbiorów
rodzinnych, fotografie, artykuły prasowe, itp. Prezentacje muszą spełniać następujące
warunki:
a) prezentacja nie może być wcześniej publikowana;

b)






c)



W
d)
e)

prezentacja powinna zostać przygotowana w jednej z technik:
Microsoft PowerPoint,
OpenOffice, LibreOffice),
Prezentacje Google’a
prezentacja Flash,
prezentacja Prezi,
klip filmowy, montaż video;
prace w wybranym formacie muszą zostać dostarczone w wybranej formie:
w postaci pliku cyfrowego na dowolnym nośniku do sekretariatu SOD przy
ul. I. Kosmowskiej 5 w Częstochowie,
przesłane na adres poczty elektronicznej: poczta@sod.edu.pl
udostępniony adres publikacji w sieci Internet na koncie autora pracy lub szkoły
(w przypadku filmów lub dokumentów typu Prezi i prezentacji Google);
przypadku trudności z dostępem do przesłanej/udostępnionej pracy podjęta zostanie
próba kontaktu ze szkołą.
czas trwania projekcji prezentacji/filmu: do 15 minut,
do pracy należy dołączyć bibliografię wykorzystanych materiałów (również
ikonograficznych),

lub


albumu poświęconego wybranemu bohaterowi. Album może zawierać, m.in. biogram,
wiersz, zdjęcia, rysunki. W albumie musi się znaleźć się bibliografia wykorzystanych
materiałów (również ikonograficznych).

3. Kryteria oceny prac:










poprawność merytoryczna;
zgodność treści z prawdą historyczną;
umiejscowienie postaci i wydarzeń w czasie i przestrzeni;
oryginalność ujęcia tematu, autorefleksja;
poprawność stylistyczna i językowa;
walory artystyczne;
estetyka prac;
kreatywność, samodzielność, innowacyjność,
zaawansowanie zastosowanej technologii (stopień trudności, pracochłonność, złożoność
działań podjętych przy tworzeniu pracy).

4. Gotowe prace wraz z metryczką (zał. nr 2) i oświadczeniami rodziców uczestników (zał. nr 3)
należy dostarczyć do Samorządowego Ośrodka Doskonalenia przy ul. I. Kosmowskiej 5 do dnia
20 kwietnia 2018 r.
5. Uwagi organizacyjne:




organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania i reprodukowania prac bez
wypłacania honorariów autorskich;
prace konkursowe będzie można odebrać z Samorządowego Ośrodka Doskonalenia po
posumowaniu konkursu;
rodzice/prawni opiekunowie autorów wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych
osobowych przez Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w celach związanych z konkursem.

§ 9. Nagrody
a) Nagrody zostaną przyznane w 2 kategoriach: „prezentacja multimedialna”, „album”;
b) Rozstrzygnięcie Konkursu i uroczyste wręczenie nagród nastąpi w 2 połowie kwietnia 2018 r.
O dokładnym terminie i miejscu uroczystości nagrodzone szkoły zostaną powiadomione
telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
§ 10. Skład Komisji Komisji:






dr Beata Urbanowicz prof. AJD – Akademia im. Jana Długosza
dr Juliusz Sętowski – Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy
Alicja Małasiewicz – konsultant SOD
Dorota Kawka – nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie, doradca metodyczny SOD
Paweł Guzikowski – konsultant SOD
ROZDZIAŁ IV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie
dokonane przez organizatora zmiany regulaminu stają się obowiązujące po opublikowaniu ich na
stronie internetowej organizatora.
2. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub zaskarżeniu.
3. Kolejne edycje konkursu przeprowadza się w danym roku szkolnym.
4. W sprawach organizacyjnych konsultacji udziela koordynator projektu pani Dorota Kawka doradca metodyczny SOD, e-mail: d.kawka@sod.edu.pl

Organizatorzy proszą o przestrzeganie terminów nadsyłania zgłoszeń oraz o bardzo dokładne
wypełnienie formularza zgłoszenia.
Adres Samorządowego Ośrodka Doskonalenia: ul. I. Kosmowskiej 5, 42-224 Częstochowa,
www.sod.ids.czest.pl, edu@sod.ids.czest.pl
Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym przedsięwzięciu.
Życzymy powodzenia w zmaganiach konkursowych.
Organizatorzy

.

Załącznik nr 1
Wykaz nauczycieli z wiązanych z regionem częstochowskim zamordowanych w ZSRR
znajdujących się na liście częstochowskiej Rodziny Katyńskiej
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Bajor Stanisław - nauczyciel w Szkole Powszechnej we Mstowie
Chmura Franciszek - nauczyciel w Gimnazjum i LO im. R. Traugutta w Częstochowie
Czarnik Jan - kierownik Szkoły Powszechnej nr 16 w Częstochowie
Fijałkowski Stanisław - nauczyciel w Szkole Powszechnej w Kościelcu
Filipowski Józef, Antoni - nauczyciel w Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Lublińcu
Handy Jan, Bernard - nauczyciel w Szkole Powszechnej i Śl. Zakładzie dla Głuchoniemych
w Lublińcu
Kędzior Adam - nauczyciel w Szkole Powszechnej w Kamieńsku
Kluza Bronisław - nauczyciel w Szkole Powszechnej w Przyrowie
Kowalski Jan, syn Józefa - nauczyciel w Śl. Zakładach dla Głuchoniemych w Lublińcu
Łasak Józef Alojzy - nauczyciel
Matyjaszczyk Tomasz - nauczyciel w Szkole Powszechnej w Kuźnicy Starej k. Poraja
Motłoch Eugeniusz - wykładowca w szkole zawodowej (pełnił również funkcję pracownika
Urzędu Skarbowego w Częstochowie)
Nofer Adolf - nauczyciel z Częstochowy
Pawelczyk Marian - nauczyciel w Szkole Powszechnej Niegowa k. Żarek
Rumianek Stanisław - kierownik Szkoły Powszechnej 22 w Częstochowie
Schimsheimer Wilhelm, Stefan - nauczyciel w Szkole Powszechnej w Siedlcu Dużym
Smólski Lech - dyrektor Szkoły Handlowej (obecnie ZS im. Jana Kochanowskiego)
Spytkowski Stanisław - nauczyciel w Gimnazjum i LO im. R. Traugutta w Częstochowie
Sularz Antoni - kierownik Szkoły Powszechnej w Siedlcu Dużym
Szukalski Jan, Karol - kierownik Szkoły Powszechnej w Łagiewnikach pow. Wieluń
Wasilewski Jerzy - nauczyciel
Wieloch Adolf - nauczyciel w Szkole Powszechnej w Brzeźnicy Nowej k. Radomska
Więclawek Kazimierz - nauczyciel w Szkole Powszechnej w Kietlinie, pow. Radomsko
Woźniak Edward - kierownik Szkoły Powszechnej w Łobodnie k. Kłobucka
Woźniak Zygmunt, Aleksander - kierownik Szkoły Powszechnej w Żarkach
Wódkiewicz Henryk, Bonifacy - kierownik Szkoły Powszechnej w Liszce Górnej
k. Częstochowy
Wronowski Marian - nauczyciel w Szkole Powszechnej w Janowie k. Częstochowy
Wrzesiński Wacław - kierownik Szkoły Powszechnej we Wrzosowej
Zatoński Stanisław - nauczyciel w Szkole Powszechnej w Pławnie koło Gidel
Ziętal Walenty - nauczyciel

Na podstawie książki Mężom i ojcom naszym, pod red. Tomasza Mysłka i Zbigniewa Zientala
opracowała Dorota Kawka - doradca metodyczny historii SOD Częstochowa.

Załącznik nr 2

Metryczka pracy
Częstochowscy nauczyciele w Katyniu

.....................................................................
miejscowość, data

Dane szkoły:
Nazwa i adres szkoły: ………………. .....................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Telefon: ............................................................ E-mail: ...........................................................................
Dane zespołu uczniowskiego:
Nazwisko i imię:

1. ……………………………………………………………..

2. …………………………………………………………
3. …………………………………………………………
Imię i nazwisko nauczyciela: ………………………………………………………………
Praca poświęcona jest (imię i nazwisko wybranego bohatera):
..................................................................................................................................................................

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE
RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA KONKURSU
Ja, niżej podpisany/a,
....................................................................................................
(imię nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu)

zamieszkały/a:
..........................................................................................................................................
(dane kontaktowe rodzica lub opiekuna prawnego: pełny adres zamieszkania, nr telefonu)

niniejszym oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym:
....................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)

Wyrażam zgodę na uczestnictwo córki/syna
„Częstochowscy nauczyciele w Katyniu”.

w

konkursie

historycznym

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu konkursu
historycznego „Polentumsträger – częstochowscy nauczyciele w Katyniu”..
Oświadczenie stanowi załącznik oraz akceptację wszystkich postanowień Regulaminu
Konkursu opublikowanego na stronie internetowej: www.sod.edu.pl.
…………………………………………….……………
(data własnoręczny podpis rodzica/opiekuna
prawnego)

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w związku z organizacją
konkursu, w celu umożliwienia kontaktu organizatora z rodzicem/opiekunem
prawnym uczestnika konkursu.
2. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych jest dobrowolne,
mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
3. Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż administratorem danych osobowych
przetwarzanych w związku z organizacją konkursu jest Samorządowy Ośrodek
Doskonalenia w Częstochowie.
……………………………………………….……………
(data własnoręczny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

