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III. Powiatowego Konkursu Wiedzy o Najnowszej Historii Polski

Od narodzin ,,Solidarności" do współczesności. Polska w latach 1980-2016 

pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy i Przewodniczącego Zarządu Regionu
Częstochowskiego NSZZ „Solidarność”

1. Cele konkursu:

 przypomnienie najważniejszych wydarzeń z najnowszej historii Polski, które doprowadziły do 
powstania suwerennego państwa polskiego,

 upamiętnienie sylwetek wybitnych działaczy opozycyjnych, którzy wpłynęli na najnowsze dzieje 
Polski,

 kształtowanie wśród młodzieży pozytywnych postaw wobec przeszłości, tradycji naszego narodu 
oraz losów, „małej Ojczyzny”,

 pobudzenie refleksji na temat zagrożeń wynikających z totalitarnych form organizacji państwa,

 zachęcenie młodzieży do współzawodnictwa i samodzielnego zdobywania wiedzy,

 rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniowskich oraz pobudzenie do twórczego myślenia.

2. Zakres tematyczny konkursu: 
Wydarzenia związane z najnowszą historią Polski:

 rok 1980, geneza powstania i  rejestracji NSZZ "Solidarność",

 stan wojenny i okres do 1988 r.,

 rok 1989, w tym m.in. Okrągły Stół, ponowna rejestracja NSZZ "Solidarność", wybory parlamentarne,

 znaczenie pontyfikatu Jana Pawła II dla przemian politycznych w Polsce,

 najważniejsze wydarzenia z lat 1990-2016 z życia politycznego i społecznego w Polsce, w tym m.in.
wejście Polski do NATO i do UE, przewodnictwo Polski w UE.

3. Organizatorzy Konkursu:
Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy
Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie
Zarząd Regionu Częstochowskiego NSZZ ,,Solidarność"

5. Patronat:
Prezydent Miasta Częstochowy 

6. Uczestnicy konkursu:
Konkurs adresowany jest do uczniów częstochowskich gimnazjów 

7. Czas trwania konkursu
kwiecień - czerwiec 2016 r.

8. Terminarz konkursu:
GIMNAZJUM  ,,Moja Rodzina, moje miasto w wirach historii - okruchy wspomnień"

 Ogłoszenie informacji o konkursie w szkołach - do 18.04.2016 r.
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Zgłoszenie szkół do konkursu polega na wypełnieniu elektronicznego formularza zgłoszeniowego znajdującego
się na stronie SOD w zakładce  Konkursy -  III  Powiatowy Konkursu Wiedzy o Najnowszej Historii  Polski  Od
narodzin  ,,Solidarności"  do  współczesności.  Polska  w  latach  1980-2016   -  do  dnia  29.04.2016  r. Link  do
formularza rejestracyjnego http://www.sod.ids.czest.pl/konkus-solidarnosc 

 Etap I szkolny - wyłonienie przez szkołę trzech najciekawszych prac i złożenie w SOD - do 13.05.2016 r.

 Etap II finałowy - ocena nadesłanych prac przez Powiatową Komisję - do 23.05.2016 r.

 Dokładne  informacje  o  podsumowaniu  konkursu wraz  z  zaproszeniem  na  uroczystość  zostaną
przekazane do nagrodzonych szkół pocztą elektroniczną.

9. Przebieg konkursu:
GIMNAZJUM  ,,Moja Rodzina, moje miasto w wirach historii - okruchy wspomnień"

Konkurs skierowany do uczniów gimnazjów ma na celu  zainteresowanie młodych ludzi  najnowszą
historią Polski,  a zwłaszcza wydarzeniami, które dotyczyły losów ich rodzin, miejscowości i całej lokalnej
społeczności.  Istotną  umiejętnością  jest  kształtowanie  poczucia  tożsamości  indywidualnej,  regionalnej
i narodowej  oraz  postawy  patriotycznej,  a  także  rozwinięcie  umiejętności  wykorzystywania  źródeł
historycznych i prezentacji rezultatów własnej pracy. 

Konkurs  polega  na  odnalezieniu  i  przedstawieniu  w  formie  prezentacji  multimedialnej  świadectw
materialnych i niematerialnych związanych z okresem historii najnowszej (1980–2016). Uczniowie mają za
zadanie udokumentować wybrany epizod z historii swojej rodziny, miasta, miejscowości, który miał miejsce
w burzliwych dekadach lat 80-tych i 90-tych XX wieku oraz w okresie zmian, jakie dokonały się w naszym
państwie  w  początkach  XXI  wieku.  Impulsem  do  wykonania  małej  kroniki  tamtych  czasów  mogą  być
rozmowy  z  rodzicami,  dziadkami  lub  sąsiadami,  zdjęcia  z  domowych  archiwów,  być  może  sugestywny
artykuł prasowy z tamtego okresu.

Uczniów  chętnych  do  udziału  w  konkursie  zachęcamy  do  odwiedzenia  Izby  Pamięci  (Klubu
,,Solidarność") w Zarządzie Regionu Częstochowskiego NSZZ ,,Solidarność" ul. Łódzka 8/12. Warsztaty dla
uczniów  mogą  się  odbywać  indywidualnie  lub  grupowo,  po  wcześniejszym  telefonicznym  kontakcie
z władzami Zarządu- numer telefonu: 34 360 55 70.

Konkurs przebiega w dwóch etapach:

 Etap szkolny
Uczniowie przygotowują indywidualnie (1 uczeń -  1 praca) prezentację multimedialną w oparciu

o zebraną dokumentację zawierającą m.in.: wspomnienia świadków historii, czyli uczestników tamtych
wydarzeń, fotografie, dokumenty ze zbiorów rodzinnych, artykuły prasowe, itp. 

a) Prezentacja nie może być wcześniej publikowana

b) Prezentacja powinna zostać przygotowana w jednej z technik:

 Microsoft PowerPoint 2003-2007 (zapis na DVD),
 OpenOffice, LibreOffice (zapis na DVD), 
 prezentacja Flash (zapis na DVD lub adres publikacji w sieci Internet na koncie autora 

pracy),
 prezentacja Prezi (zapis na DVD lub adres publikacji w sieci Internet na koncie autora 

pracy),
 klip filmowy, montaż video (zapis na DVD lub adres publikacji w sieci Internet na koncie 

autora pracy),
c) Czas trwania projekcji prezentacji do 15 minut,
d) Do prezentacji należy dołączyć bibliografię wykorzystanych materiałów (również 
ikonograficznych),
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e) Pracę  należy opisać danymi osobowymi autora pracy  - imię i nazwisko, klasa, adres 
szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela (załącznik nr 1)
f) Opiekun ucznia przystępującego do konkursu bierze odpowiedzialność za samodzielność pracy 
jej autora,

Szkolne Komisje Konkursowe typują najciekawsze prace (max. 3) i dostarczają je do 13 maja 2016 r.
do Samorządowego Ośrodka Doskonalenia przy ul. I. Kosmowskiej 5.

  

 Etap II finałowy
Powiatowa Komisja Konkursowa dokona oceny dostarczonych prac, a wyróżnieni uczniowie oraz ich

nauczyciele  zostaną  zaproszeni  na  uroczyste  podsumowanie  konkursu.  Nagrodzone  zostaną
3 najciekawsze prace. Wyniki pracy komisji konkursowej zostaną przekazane nagrodzonym uczestnikom.

Przesłanie karty zgłoszeń jest  równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne publikowanie  
i wykorzystywanie, wyłącznie na potrzeby konkursu, wizerunku uczniów i nauczycieli znajdującego się 
w  pracach  konkursowych,  a  także  na  obróbkę  materiału  stanowiącego  pracę  konkursową  w  celu
dokonania  publikacji.  Prezentacje  nadesłane  na  konkurs  nie  będą  zwracane  autorom  i  staną  się
własnością organizatorów.

Kryteria oceny:

 zgodność z tematyką konkursu,

 innowacyjność i samodzielność,

 umiejętność korzystania ze źródeł i opracowań historycznych,

 różnorodność użytych materiałów, np. własne zdjęcia obiektów, miejsc,

 zastosowane techniki, pomysłowość ujęcia i walory estetyczne prezentacji.
Dyskwalifikowane będą prace skopiowane lub wykonane niesamodzielnie. W konkursie nie mogą brać 
również udziału prezentacje przygotowane na inne konkursy.

10. Wręczenie dyplomów  i nagród: 
Zwycięzcy Konkursu zostaną nagrodzeni podczas uroczystości miejskich upamiętniających rocznicę

pierwszych  wolnych  wyborów w Polsce.  Nauczyciele  –  opiekunowie uczniów oraz  szkoły  przez  nich
reprezentowane  otrzymają  pamiątkowe  dyplomy.  O dokładnym  terminie  i  miejscu  uroczystości
Organizatorzy poinformują pocztą e-mail.

11. Bibliografia: 
Uczniom przygotowującym się do konkursu należy wskazać bibliografię, która może być pomocna

w przygotowaniu pracy konkursowej. 
Literatura pomocnicza:

 Roszkowski W., Historia Polski 1914-2005, Warszawa 2009, s.360-482

Nowakowska Majcher M., Opozycja w regionie częstochowskim  1981-1989, Częstochowa 2009,
s.148-161

 Kamiński Ł., Waligóra G., Solidarność 1980-1989 . Tom VI, Warszawa 2010

Strony internetowe:

 Europejskie Centrum Solidarności: www.ecs.gda.pl
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 Encyklopedia Solidarności: www.encyklopedia-solidarnosci.pl

 Instytut Pamięci Narodowej: www.ipn.gov.pl

Muzeum Historii Polski w Warszawie: www.muzhp.pl

 Portal na temat wydarzeń z 1989 r.: www.rok1989.pl

Ośrodek Karta w Warszawie: www.karta.org.pl

11. Skład Powiatowej Komisji Konkursowej:
Przewodnicząca komisji 

mgr Dorota Kawka  – Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie

Członkowie:

mgr Dorota Kaczmarek - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Regionu Częstochowskiego NSZZ „Solidarność”

mgr Krzysztof Łudzik –  V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

mgr Marek Nowacki –  I Społeczne LO im. Zbigniewa Herberta w Częstochowie

mgr Krzysztof Świerczyński –  IX LO im. Cypriana Kamila Norwida w Częstochowie

mgr Magdalena Witkowska – Gimnazjum nr 12 im. Jana Matejki w Częstochowie

Decyzje Powiatowej Komisji Konkursowej są ostateczne i nie ma od nich odwołania.

12. Informacje: 

W sprawach organizacyjnych konsultacji udziela koordynator projektu pani Dorota Kawka - doradca metodyczny 
SOD, e-mail: dtkawka@o2.pl

Organizatorzy proszą o przestrzeganie terminów nadsyłania zgłoszeń oraz o bardzo dokładne wypełnienie karty
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

4

http://www.sod.ids.czest.pl/


Załącznik nr 1

Metryczka pracy ucznia

w Konkursie Wiedzy o Najnowszej Historii Polski 

Od narodzin ,,Solidarności" do współczesności. Polska w latach 1980-2016 

GIMNAZJA

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

Nazwa szkoły...............................................................................................................................

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

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

Tytuł pracy...................................................................................................................................

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

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

Autor pracy..................................................................................................................................

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

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

Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna ucznia............................................................................

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

Zgoda rodzica (prawnego opiekuna) autora pracy na publikację i przetwarzanie danych 

osobowych...................................................................................................................................

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

Pieczęć szkoły, podpis dyrektora lub nauczyciela
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