KONKURS HISTORYCZNY
Historia oręża polskiego – od Cedyni po Kock
30 marca 2021 roku, Rada Gminy Włoszakowice, podjęła uchwałę o nadaniu imienia „Weteranów
działań poza granicami państwa”, miejscowej Branżowej Szkole I Stopnia, działającej w Zespole Szkół
Ogólnokształcących. Oficjalne uroczystości związane z tym wydarzeniem, zostały zaplanowane na 24 września
2021 roku.
W związku z powyższym, kierujemy do młodzieży uczęszczającej do naszej placówki oświatowej
konkurs historyczny, pozwalający zgłębić jej historię polskiego oręża, za którym kryją się liczne, bohaterskie
i patriotyczne postawy wojów, rycerstwa, żołnierzy, niejednokrotnie składających ofiarę ze swojego życia,
za wolność i niezależność naszej ojczyzny i narodu, a także angażujących się w zapewnienie pokoju
i bezpieczeństwa w regionie, na kontynencie i w świecie.

CELE KONKURSU:
1. Przybliżanie uczniom przyczyn, przebiegu i skutków, licznych konfliktów zbrojnych z udziałem polskich
wojów, rycerzy i żołnierzy, na przestrzeni wieków.
2. Zapoznanie młodzieży z sylwetkami bohaterów pól bitewnych, między innymi: Czcibora Piastowica,
Zawiszy Czarnego, Wojciecha Bartosa, Kazimierza Pułaskiego, Józefa Bema, Jarosława Dąbrowskiego,
Władysława Raginisa, licznych hetmanów, naczelników powstań, dowódców.
3. Wzbudzanie poczucia przynależności narodowej, więzi z ojczyzną i kształtowanie postaw patriotycznych
wśród najmłodszego pokolenia Polaków.
4. Utrwalanie zasad pokojowego współistnienia, odpowiedzialności za losy rodziny, wspólnoty narodowej,
społeczności europejskiej i globalnej, dzięki odkrywaniu przez młodzież, tragicznych skutków konfliktów
zbrojnych.
5. Kształtowanie umiejętności pracy z różnymi, dostępnymi źródłami informacji historycznej, w celu
poszerzania wiedzy faktograficznej, służącej realizacji tematyki konkursu.
6. Rozwijanie wiedzy na temat wykorzystywania współczesnych technik informatycznych (prezentacji
multimedialnej), umożliwiających rozpowszechnianie zagadnień z zakresu batalistyki i militarystyki
minionych epok.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Organizatorem konkursu są nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach.
2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas siódmych i ósmych Szkoły Podstawowej, Liceum
Ogólnokształcącego i Branżowej Szkoły I Stopnia.
3. Praca konkursowa:
- indywidualna
- forma prezentacji multimedialnej (od 10 do 15 slajdów w programie PowerPoint)
- należy unikać slajdów tekstowych, optymalna wersja to materiał wizualny i krótki komentarz tekstowy
- tematyka pracy powinna dotyczyć wybranych konfliktów zbrojnych z udziałem oręża polskiego (wojen,
powstań), stoczonych między X a XX wiekiem
- prace konkursowe należy przesyłać na adres mailowy szkoły: zso@wloszakowice.pl z tematem wiadomości:
Konkurs Historyczny „Historia oręża polskiego – od Cedyni po Kock”
- do wiadomości mailowej należy dołączyć wypełnione i skanowane załączniki do regulaminu nr 1, 2, 3
- ostateczny termin przesyłania prac konkursowych: 10 września 2021 roku.
4. Kryteria oceny pracy konkursowej:
- poprawność merytoryczna (0 – 5 pkt.)
- wykorzystanie unikatowych materiałów źródłowych (0 – 5 pkt.)
- walory estetyczne (0 – 5 pkt.)
Wszelkie wątpliwości i zastrzeżenia natury merytorycznej, formalnej i technicznej rozstrzygać będzie
komisja konkursowa.
5. Termin rozstrzygnięcia konkursu: 15 września 2021 roku.
6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie szkoły: 17 września 2021 roku.
7. Uczniowie, których prace zostaną nagrodzone (I do III miejsca), otrzymają nagrody rzeczowe, a ich
prezentacje
multimedialne zostaną zaprezentowane społeczności szkolnej i lokalnej: 21 września 2021 roku.

8. Laureatom konkursu nagrody zostaną wręczone podczas uroczystości nadania imienia Branżowej Szkole
I Stopnia: 24 września 2021 roku.
9. Prace konkursowe zostaną ocenione przez komisję konkursową w składzie:
- Jarosław Zielonka (przewodniczący)
- Lidia Antczak
- Marzena Bartkowiak
- Tomasz Szczepaniak.
10. Decyzje komisji będą podejmowane większością głosów. W przypadku równej ilości głosów, decydować
będzie opinia przewodniczącego.
11. Rozstrzygnięcia komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
12. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
13. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: 607 965 264.
14. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie, a nauczycieli prosimy o rozpropagowanie powyższego
wśród młodzieży.

