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Konkurs 

MÓJ REGION – MOJA DUMA,  

MOJE MIASTO – MOJA DUMA 

ROK SZKOLNY 2015/2016 

Szanowni Państwo, 

 Serdecznie zapraszamy nauczycieli i uczniów szkół podstawowych 

(klasy 4-6), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz wykładowców i 

studentów wyższych uczelni,  położonych na terenie Miasta Nowego 

Sącza i Powiatu Nowosądeckiego do wzięcia udziału w  

II  edycji Konkursu Historycznego  „Mój Region– Moja Duma,  Moje 

Miasto- Moja Duma”. 
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Regulamin Konkursu 

Zasady ogólne 

Organizatorem konkursu  są:  Społeczno– Kulturalne Towarzystwo 

„Sądeczanin” oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza w Nowym 

Sączu.  

 Patronat medialny nad konkursem objął portal i miesięcznik „Sądeczanin”. 

Cele konkursu 

Celami  konkursu są: 

 pogłębianie wiedzy uczniów i studentów o historii Sądecczyzny,   

 rozwijanie umiejętności wyszukiwania  informacji pochodzących z 

różnych źródeł i właściwego ich wykorzystywania, 

 dbanie o duchowe i materialne dziedzictwo regionu, 

 poszanowanie kultury  oraz tradycji lokalnych, 

 uczczenie  pamięci o osobach wybitnych i  zasłużonych dla regionu. 

 

Uczestnictwo w konkursie 

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych  (klasy 4-6), 

gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów uczelni wyższych 

położonych na terenie Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego. 

Przystapienie uczniów do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją jego 

regulaminu.  

Zgłoszenie do Konkursu 

1. Wypełniony formularz zgłoszeniowy(zał. Nr 1), zgodę rodziców/ 

prawnych opiekunów(zał. Nr 2), zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych( zał. Nr 3), oraz oświadczenie uczestnika konkursu o 

przeniesieniu praw autorskich (zał. Nr 4),  należy  przesłać lub 

dostarczyć osobiście do biura SKT „Sądeczanin”, budynek Fundacji 
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Sądeckiej ul. Barbackiego 57,33-300 Nowy Sącz, do 15 listopada 

2015r.  

 

Przebieg Konkursu 

1. Konkurs jest trzyetapowy. 

2. Eliminacje konkursowe będą przeprowadzane w następujących 

formach: 

a. Etap szkolny  będzie składał się z dwóch części:  uczestnicy piszą 

pracę pisemną na wybrany temat oraz w formie pisemnej 

odpowiadają na pytania konkursowe.   

b. Etap międzyszkolny, przeprowadzany będzie w formie pisemnej i 

ustnej. 

c. Finał Konkursu przeprowadzany  będzie w formie pisemnej i 

ustnej.  

I etap konkursu (etap szkolny):  uczniowie i studenci piszą pracę na jeden z 

proponowanych tematów, która jest sprawdzana przez komisję składającą się 

z nauczycieli danej szkoły lub wykładowców uczelni wyższych. Praca musi 

stanowić oryginalną twórczość ucznia/ studenta, wcześniej niepublikowaną i 

nienagradzaną w innych konkursach.  Pracę należy oddać  szkolnej komisji  

do 27 listopada 2015r. /w wersji papierowej oraz on-line/.  Oceny pracy 

dokonuje szkolna komisja konkursowa, według poniżej podanych kryteriów i 

decyduje o przesłaniu jej do organizatorów. Uczniowie/studenci których 

praca będzie spełniać wymogi formalne i merytoryczne,  10  grudnia 2015 

roku przystępują do pisemnej  części, odpowiadając pisemnie  na pytania.  O 

zakwalifikowaniu do etapu międzyszkolnego będzie decydował wynik jaki 

uzyskają po części pisemnej. Do etapu międzyszkolnego przechodzi max 5 

osób z danej szkoły/uczelni. Pytania do części pisemnej zostaną  dostarczone 

koordynatorowi szkolnemu przez organizatorów.  
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Po etapie szkolnym do organizatorów należy dostarczyć do 14 grudnia 2015:  

 prace pisemne, które pisali uczniowie zakwalifikowani do etapu 

międzyszkolnego na wybrany temat, 

 ocenione prace z udzielonymi odpowiedziami na pytania,  

 listę osób zakwalifikowanych zostanie ogłoszona 17 grudnia 2015 r.  

II etap ( etap międzyszkolny): uczniowie, studenci  zakwalifikowani w 

etapie szkolnym uczestniczą w etapie międzyszkolnym, który odbędzie się 

4 lutego 2016r.  O miejscu przeprowadzenia etapu międzyszkolnego 

zakwalifikowani uczniowie/studenci oraz opiekunowie zostaną 

poinformowani przez organizatorów do 17 grudnia 2015r.  Etap  

międzyszkolny składa się z części pisemnej. Lista osób zakwalifikowanych 

do konkursu zostanie ogłoszona 9 lutego 2016 r.  

 

III etap ( finał) : finaliści przystępują do etapu finałowego który odbędzie się 

22 marca 2016 roku Nowym Sączu, ul. Długosza 5,33-300 Nowy Sącz. Tytuł 

laureata otrzymuje 10 uczestników z każdego etapu edukacyjnego, pod 

warunkiem, że uzyskało 75% pkt. z części pisemnej i ustnej etapu 

finałowego. 

12 uczniów/studentów, po trzech z każdego etapu edukacyjnego, którzy 

otrzymają  największą liczbę pkt.  otrzyma stypendium naukowe im. Braci 

Potoczków.  
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Harmonogram Konkursu: 

1. Okres realizacji Konkursu od czerwca  2015r. – do marca 2016r.  

2. Ogłoszenie konkursu –30 maja  2015r.  

3. Zgłoszenie do konkursu – do 15 listopada  2015r.  

4. Etap szkolny:  

 do 27 listopada – dostarczenie prac przez uczestników do szkolnej 

komisji konkursowej, 

 10 grudnia – część pisemna konkursu, 

 Do 14 grudnia – przekazanie do organizatora listy uczestników 

zakwalifikowanych do etapu międzyszkolnego wraz z 

załącznikami 

 17 grudnia- ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do kolejnego 

etapu, poinformowanie o miejscu II etapu. 
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5. Etap międzyszkolny: 

 4 lutego  2016– część pisemna dla zakwalifikowanych uczestników, 

 9 lutego  2016 – ogłoszenie wyników etapu międzyszkolnego i listy 

osób zakwalifikowanych do finału konkursu, poinformowanie o 

miejscu przeprowadzenia finału 

6. Finał: 22 marca 2016 

 

 

 

 

 

 

Prawa autorskie 

1. Uczestnik Konkursu ( w przypadku osób niepełnoletnich, prawny 

opiekun uczestnika konkursu), wyraża zgodę, aby jego praca 

konkursowa była przedstawiona na wystawie pokonkursowej i 

publikowana, oświadcza, że utwór jest wolny od wad prawnych i nie 

naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich (prawo autorskie). 

Oświadcza, że przed dostarczeniem pracy konkursowej nie dokonał i 

nie dokona żadnych rozporządzeń autorskimi prawami majątkowymi, 

nie udzielił i nie udzieli żadnych licencji na korzystanie z tych praw, 

ani nie dokonał i nie dokona ograniczeń  w wykonywaniu autorskich 

praw osobistych. 
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2. Z chwilą zakwalifikowania się do etapu międzyszkolnego praca 

przechodzi nieodpłatnie na własność organizatora w następujących 

kwestiach: w zakresie utrwalania,  zwielokrotnienia i 

rozpowszechnienia utworu, w zakresie obrotu oryginałem lub 

egzemplarzami, na których utwór utrwalono, prawa do wyrażenia 

zgody na wykonanie zależnych praw autorskich. 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do wykorzystania pracy w 

celu innym niż konkurs i innym niż wyżej wymienione obszary 

eksploatacji wymaga zawarcia umowy.  

 

I etap – tematy prac, forma: opowiadanie, sprawozdanie, list, esej, 

wywiad, reportaż. 

Szkoły podstawowe: max 3 strony, czcionka 12 Times New Roman,   

1. Jestem przewodnikiem wycieczki historycznej po Mojej Małej 

Ojczyźnie. 

2. Historia Sądecczyzny ukryta w baśniach i legendach. 

3. Historia mojej miejscowości. 

4. Historia mojej szkoły.  

Gimnazja: max 5 stron, czcionka 12 Times New Roman   

1. „Święci żyją świętymi”- błogosławieni i święci w historii mojego regionu. 

2. Jestem przewodnikiem wycieczki historycznej po Mojej Małej 

Ojczyźnie. 

3. Historia mojej miejscowości. 

4.  „Nigdy nie mogę zapomnieć o moich korzeniach”- historia, kultura i 

tradycja grup etnicznych i etnograficznych zamieszkujących ziemie 

Sądecczyzny.  
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Szkoły ponadgimnazjalne:  max 5 stron, czcionka 12 Times New Roman  

1. Żołnierze wyklęci w moim regionie. 

2. Śladami Łemków w subregionie sądeckim 

3. Świadkowie historii z mojego regionu. 

4. Szlakiem cmentarzy z I wojny światowej. 

Studenci: max 7 stron,  czcionka 12 Times New Roman 

1. Wady i zalety reformy samorządowej.  

2. Sadecka Solidarność w latach 80-tych XX wieku. 

3. Powstanie pierwszej organizacji chłopskiej na Sadecczyźnie. 

4. „Nigdy nie mogę zapomnieć o moich korzeniach”- historia, kultura i 

tradycja grup etnicznych i etnograficznych zamieszkujących ziemie 

Sądecczyzny.  

 

5. Kryteria oceny pracy pisemnej w pierwszym etapie: 

1.Zgodność z tematem , właściwa treść merytoryczna i umiejętne 

stosowanie nazewnictwa historycznego, 

2.Umiejętność poprawnej interpretacji faktów, samodzielność myślenia, 

3. Właściwa budowa pracy ( wstęp, rozwinięcie, zakończenie), 

poprawność stylistyczna i językowa, 

4. Umiejętne korzystanie ze źródeł, właściwy dobór materiału 

faktograficznego, obiektywizm i krytycyzm w ich interpretacji, 

5. Indywidualizm i innowacyjność w podejściu do problematyki danego 

tematu 
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Zakres tematyczny konkursu: 

1. Dzieje miasta i regionu do rozbiorów: - pradzieje regionu, lokacja miast 

regionu: Starego Sącza i Nowego Sącza – rola Sądecczyzny w 

gospodarce Polski ( szlak węgierski), centrum administracyjne, rozwój 

podsądeckich miejscowości i ośrodków miejskich, czasy tzw. 

Sądeckiego Złotego Wieku. 

2. Sądecczyzna w czasach Autonomii Galicyjskiej: -samorząd – 

skarbowość – życie polityczne ( organizacje polityczne i udział ich 

członków w funkcjonowaniu Galicji – politycy sądeccy na tle 

funkcjonowania Austro-Węgier) – ruch niepodległościowy ( powstawanie 

i działalność organizacji niepodległościowych, osoby związane z ruchem 

niepodległościowym) –powstanie linii kolejowej-  życie kulturalne – 

szkolnictwo – życie religijne –sport. 

3. Sądecczyzna w czasie I wojny światowej. 

4. Sądecczyzna w dwudziestoleciu międzywojennym : - tworzenie się 

władz miejskich w głównych ośrodkach regionu – zasady 

funkcjonowania samorządu terytorialnego na terenie Sądecczyzny – 

życie gospodarcze regionu– mniejszości narodowe  na Sądecczyźnie – 

szkolnictwo – życie kulturalne – życie religijne – sport. 

5. Druga wojna światowa: - kampania wrześniowa na Sądecczyźnie – 

polityka hitlerowska wobec regionu i ludności go zamieszkującej– życie 

gospodarcze pod okupacją – działalność konspiracyjna na Sądecczyźnie 

– kultura regionu w czasie okupacji – stosunki wyznaniowe i 

demograficzne, sądeccy generałowie i kurierzy. Losy Sądeckich Żydów. 
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6. Po drugiej wojnie światowej: - Sądecczyzna po wyzwoleniu – 

wprowadzenie nowej administracji – zmiany kulturalno – społeczne po 

II wojnie światowej – życie religijne w okresie komunistycznym – 

funkcjonowanie podziemia antykomunistycznego – działalność 

Solidarności na terenie Sądecczyzny – przemiany polityczno –społeczne 

po 1989 roku – Sądeczanie w życiu politycznym odrodzonej Polski – 

samorząd lokalny na Sądecczyźnie. 

7. Atrakcje turystyczne regionu, szlaki turystyczne, Honorowi Obywatele 

miasta Nowy Sącz i miast powiatu nowosądeckiego, grupy etniczne i 

etnograficzne Sądecczyzny.  

 

Nagrody: 

Nagrodami w konkursie są:  

Dla uczniów i studentów: stypendia im. Braci Potoczków oraz nagrody 

rzeczowe. 

Dla nauczycieli/ wykładowców, którzy będą pełnili funkcje opiekunów 

naukowych uczestników konkursu zostaną przyznane. (Gratyfikacje zostaną 

przyznane dla nauczycieli/ wykładowców, których uczniowie zakwalifikują 

się do etapu międzyszkolnego oraz dla nauczycieli/ wykładowców, których 

uczniowie zakwalifikują się do finału).  

Postanowienia końcowe: 

1. W kwestiach spornych ostateczną decyzję podejmuje Kapituła 

Konkursu.  

2. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać: 

pod adresem: e- mail: sekretariat@sadeczanin.info oraz pod numerami 

telefonu: 18 4751620, 505 079 703 
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