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Do nauczycieli historii i j. polskiego,
 

 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

uczniów szkół podstawowych

do udziału 

w wojewódzkim kon

interdyscyplinarnym

„Herosi Niepodleg

 w moim regionie

upamiętniającym

lokalnych bohaterów 

zmagań o powrót do Macierzy

j. polskiego, 

ASZAMY 

uczniów szkół podstawowych 

 

onkursie 

interdyscyplinarnym 

Herosi Niepodległej 

w moim regionie” 

ym  

lokalnych bohaterów  

powrót do Macierzy. 



 

                                                 

Rok 2022 kończy obchody związane ze 100. leciem odzyskania przez Polskę niepodległości. 

W najbliższym otoczeniu można odnaleźć historię tamtych dni i ich lokalnych bohaterów. 

Oferta konkursu skierowan

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

postaci ze swojego regionu, która  poświęciła się walce  o Niepodległą Polskę w latach

1922.  Należy w pracy  zaprezentować miejsce poświęcone tej osobie oraz 

szerzeniu i obronie wartości patriotycznych. 

żołnierzy, który walczyli o Polskę

tamtym okresie patriotyzm przez swoją codzienną postawę społecznika

lub artystyczne.   

I CELE KONKURSU: 

� ukazanie lokalnych bohaterów jako pozytywnych wzorów do naśladowania,

� łączenie historii lokalnej z historią Polski,

� doskonalenie umiejętności tworzenia 

� włączanie uczniów do czynnego uczestnictwa w po

dziedzictwa, 

� promowanie wśród uczniów poszukiwania różnych źródeł informacji o dziejach małej ojczyzny,

� promocja lokalnych bohaterów walk o niepodległość,

� rozwijanie ciekawości otaczającą rzeczywistością.

II ORGANIZATOR: 

� Szkoła Podstawowa nr 56 im. A. Fiedlera  

ul. Karpacka 30, 85- 164 Bydgoszcz; tel. 

III ADRESACI KONKURSU: 

� uczniowie klas V – VIII  

IV TERMINARZ KONKURSU:

� do  4 listopada 2022r. 

� 6 grudnia 2022r. – rozstrzygnięcie konkursu

Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Gdańskiej 5

V  SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONKURSU:

Uczniowie realizują projekt indywidualnie
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                                REGULAMIN KONKURSU

 
 

kończy obchody związane ze 100. leciem odzyskania przez Polskę niepodległości. 

W najbliższym otoczeniu można odnaleźć historię tamtych dni i ich lokalnych bohaterów. 

Oferta konkursu skierowana jest do uczniów klas 5 - 8,  w tym także do uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.   Zadaniem uczestnika konkursu będzie ukazanie 

postaci ze swojego regionu, która  poświęciła się walce  o Niepodległą Polskę w latach

zaprezentować miejsce poświęcone tej osobie oraz podkreślić jej zasługi w 

szerzeniu i obronie wartości patriotycznych. Herosów Niepodległej należy szukać nie tylko wśród 

ę w walce zbrojnej, ale również wśród osób, które 

tamtym okresie patriotyzm przez swoją codzienną postawę społecznika  bądź  zdolności literacki

ukazanie lokalnych bohaterów jako pozytywnych wzorów do naśladowania,

łączenie historii lokalnej z historią Polski, 

tworzenia ciekawej narracji  historycznej,  

włączanie uczniów do czynnego uczestnictwa w poznawaniu i krzewieniu regionalnego 

promowanie wśród uczniów poszukiwania różnych źródeł informacji o dziejach małej ojczyzny,

promocja lokalnych bohaterów walk o niepodległość, 

rozwijanie ciekawości otaczającą rzeczywistością. 

Szkoła Podstawowa nr 56 im. A. Fiedlera   

164 Bydgoszcz; tel. 52 371 49 56 

 

IV TERMINARZ KONKURSU: 

 - nadsyłanie prac 

rozstrzygnięcie konkursu /Bydgoskie Centrum Organizacji 

Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Gdańskiej 5/ 

V  SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONKURSU: 

projekt indywidualnie.  

 

REGULAMIN KONKURSU 

kończy obchody związane ze 100. leciem odzyskania przez Polskę niepodległości.  

W najbliższym otoczeniu można odnaleźć historię tamtych dni i ich lokalnych bohaterów.  

,  w tym także do uczniów ze 

Zadaniem uczestnika konkursu będzie ukazanie wybranej 

postaci ze swojego regionu, która  poświęciła się walce  o Niepodległą Polskę w latach 1918 – 

podkreślić jej zasługi w 

należy szukać nie tylko wśród 

w walce zbrojnej, ale również wśród osób, które propagowały w 

bądź  zdolności literackie 

ukazanie lokalnych bohaterów jako pozytywnych wzorów do naśladowania, 

znawaniu i krzewieniu regionalnego 

promowanie wśród uczniów poszukiwania różnych źródeł informacji o dziejach małej ojczyzny, 

Bydgoskie Centrum Organizacji 
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Zadania dla uczestnika konkursu: 

KATEGORIA I  

1)  wykonanie dwóch kolorowych fotografii w formacie 15 x 21 cm miejsca (nagrobka, 

pomnika, ulicy, tablicy) upamiętniającego lokalnego jednego uczestnika wydarzeń 1918 – 1921, 

które doprowadziły do odzyskania niepodległości.  

 2) zaprezentowanie, w formie wywiadu z bohaterem, postaci historycznej która opowie o 

swojej działalności w latach 1918 – 21. Praca literacka powinna mieć formę tradycyjnego 

wywiadu na piśmie (na kartce formatu A4, objętość: 1 – 3 strony, czcionka 12 Arial)  

Praca powinna zawierać: 

� tytuł, imię i nazwisko autora, klasę, nazwę i adres szkoły, imię i nazwisko oraz adres mailowy 

opiekuna, 

� praca konkursowa musi być samodzielną pracą twórczą opatrzoną tytułem, wykonaną z 

zachowaniem wszystkich zasad wynikających z dysponowania prawami autorskimi osób, 

których fragmenty dzieł wykorzystane zostały na jej potrzeby. 

Należy pamiętać, że wybieramy jednego bohatera walk o niepodległość, który  

niekoniecznie musiał walczyć z bronią w ręku! 

 

KATEGORIA II  

Album lub prezentacja multimedialna prezentujące wybranego jednego bohatera i jego 

zasługi dla odzyskania przez Polskę niepodległości oraz miejsce (miejsca) upamiętniające  wybraną 

osobę . 

Praca powinna zawierać: 

� tytuł, imię i nazwisko autora, klasę, nazwę i adres szkoły, imię i nazwisko oraz adres mailowy 

opiekuna, 

� krótką biografię bohatera z podkreśleniem jego zasług w odzyskaniu niepodległości 

� fotografie miejsca związanego z bohaterem, 

� dodatkowe elementy wzbogacające pracę, np. elementy patriotyczne. 

Należy pamiętać, że wybieramy jednego bohatera walk o niepodległość, który  

niekoniecznie musiał walczyć z bronią w ręku! 

 

KATEGORIA III 

 Propozycja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  m.in. z 

niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim, autyzmem, zespołem Aspergera, uczniowie 

niedowidzący, niedosłyszący – (prosimy o dołączenie do pracy informacji o posiadanym 

orzeczeniu). 
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 Wykonanie kartki do ściennego kalendarza ukazującej lokalnego bohatera zmagań o 

odzyskanie niepodległości oraz miejsce go upamiętniające.  

Praca może mieć formę ( do wyboru): 

a) tradycyjnej kartki z kalendarza wykonanej dowolną techniką plastyczną, w formacie A3, 

b) wykonana komputerowo przy pomocy wybranego programu ( np.paint)  

Praca powinna zawierać: 

� krótki opis zasług bohatera, 

� fotografie związane z tematem, 

� dodatkowe elementy wzbogacające pracę, np. elementy patriotyczne, 

� do pracy należy dołączyć informacje imię i nazwisko autora, klasę, nazwę i adres szkoły, imię i 

nazwisko oraz adres mailowy opiekuna. 

Należy pamiętać, że wybieramy jednego bohatera walk o niepodległość, który  

niekoniecznie musiał walczyć z bronią w ręku! 

UCZEŃ Z ORZECZENIEM MOŻE WYBRAĆ INNĄ KATEGORIĘ. 
 

     Prace, razem z podpisaną  zgodą na przetwarzanie danych osobowych (w załączeniu) , należy 

dostarczyć do 4 listopada 2022r. do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul. Karpackiej 

30 lub przesłać pocztą na adres szkoły (SP 56; ul. Karpacka 30; 85-164 Bydgoszcz) z dopiskiem: 

KONKURS „Herosi Niepodległej w moim regionie". 

Pracę literacko – historyczną można przesłać bezpośrednio do organizatorów na adres mailowy: 

m.rotmanska@gmail.com  lub lidiaprusinska@wp.pl (do pracy należy dołączyć podpisane przez 

rodzica/prawnego opiekuna oświadczenia o ochronie danych osobowych). 

 

VI KSZTAŁCONE KOMPETENCJE: 

 

Zajęcia 
edukacyjne 

Treści nauczania Uczeń: 

 
JĘ

ZY
K

 P
O

LS
K

I 

- poznanie literatury  
  wzbogacającej wiedzę   
  o mieście, 
- czytanie tekstu ze  
  zrozumieniem na poziomie 
semantycznym i krytyczno-
twórczym, 
- redagowanie dłuższej 
wypowiedzi pisemnej – 
dialogu. 

- czyta tekst z uwzględnieniem celu, 
- przetwarza informacje z różnych źródeł, 
- redaguje twórczy tekst z troską o poprawność 
językową, interpunkcyjną  i ortograficzną,  
- wypowiada się spójnie i logicznie z przejrzystością 
intencji, 

 - rozróżnia obiektywną relację od komentarza, fakty 
od fikcji. 
 

 
H

IS
TO

R
IA

 

- elementy historii  
  regionalnej, 
- najważniejsze elementy 
  polskiego dziedzictwa  
  kulturowego, 
- sylwetki osób zasłużonych  
  dla Polski i regionu. 

- poszukuje potrzebnych informacji w różnych   
  źródłach, 
- integruje wiedzę z różnych źródeł, 
- rozwija umiejętność selekcji i porządkowania  
  materiałów, 
- dostrzega związki między teraźniejszością, a   
  przeszłością. 



5 

 

PLASTYKA  - działania plastyczne w 
różnych technikach, formach 
i materiałach, 
- działania twórcze. 

  - posługuje się różnorodnymi technikami 
plastycznymi, 
 - estetycznie wykonuje pracę - kształtuje nawyki 
estetyczne, 
- poznaje zasady wykonania atrakcyjnego zdjęcia. 

 
INFORMATYKA 

- obsługa komputera, 
- obsługa programów  
   multimedialnych. 

- umiejętność posługiwania się programem   
  PowerPoint i technologią informatyczną. 

 
 

VII OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ORGANIZACJĘ I PRZEPROWADZENIE 
KONKURSU: 
 

Anna Gorlewska,  Anna Galwas (anna.galwas@wp.pl ), Monika Rotmańska, Lidia Wesołowska 
 

VIII UWAGI KOŃCOWE: 
 

�  Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne. 
� Laureaci konkursu zostaną uhonorowani nagrodami, wyróżnieniami i dyplomami. 
� Prace zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nadesłane po terminie oraz    

niezgodne z regulaminem nie będą oceniane. 
� Nauczyciel może zgłosić nieograniczoną liczbę prac z jednej placówki. 
� Jury, po dokonanej ocenie prac, poinformuje zaangażowane w projekt szkoły o wynikach 

do dnia końca listopada 2022r. /podsumowanie 6 grudnia/ 
� Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo, a uczestnicy konkursu wyrażają zgodę   

na publikowanie ich danych w związku z konkursem (prosimy opiekunów o dostarczenie  
podpisanej zgody rodziców na udział dzieci w konkursie; brak zgody oznacza rezygnację   
z udziału w zmaganiach konkursowych). 

� Organizator konkursu nabywa prawa autorskie do nagrodzonych prac. 
� Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i stają się własnością organizatorów.  
� Przystąpienie do konkursu oznacza udzielenie organizatorom zgody na prezentację  

pracy w internecie i na szkolnej wystawie. 
� Każda ze szkół, biorących udział w konkursie, poprzez przystąpienie do konkursu  

akceptuje warunki niniejszego regulaminu. 
� Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 56  

 w Bydgoszczy. 
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Imię i nazwisko _______________________________  SP _____  klasa ______ 
KRYTERIA OCENY KARTKI Z KALENDARZA 

 

zawartość i poprawność merytoryczna oraz właściwy dobór informacji  0-4p.  
umiejętność wykorzystania źródeł historycznych (zawodnik otrzyma 0 punktów, 
jeśli przepisywać będzie gotowe fragmenty z opracowań historycznych lub innych źródeł) 

0-2p.  

zgodność pracy z tematem konkursu 0-2p.  
poprawność językowa, ortograficzna, interpunkcyjna 0-2p.  
ciekawy, oryginalny sposób przedstawienia tematu pracy 0-2p.  
ciekawa forma (technika, kompozycja) 0-2p.  
ocena pracy plastycznej (wrażenie artystyczne, estetyka wykonania) 0-3p.  

17p.  
 

 

Imię i nazwisko _______________________________  SP _____  klasa ______ 
KRYTERIA OCENY WYWIADU ZE ZDJĘCIEM WŁĄCZNIE 

zgodność pracy z tematem ( forma wypowiedzi – wywiad) – przeprowadzenie 
rozmowy koncentrującej się na zasługach bohatera  

0 – 2p.  

zawartość merytoryczna i poprawne operowanie faktami historycznymi 0 – 4p.  
interesujący sposób zadawania pytań (unikanie pytań zamkniętych, 
dopowiedzenia, komentarze, jasność, precyzja) 

0 - 2p.  

nawiązania do poprzednich wypowiedzi rozmówcy – co najmniej dwa 
przykłady 

0 - 2p.  

trójdzielność wypowiedzi (wstęp, seria pytań i odpowiedzi, podsumowanie – 
uogólnienie, puenta, podziękowanie) 

0 - 2p.  

poprawność językowa (dopuszczalny 1 błąd) 0 - 2p.  
poprawność interpunkcyjna (dopuszczalne 2 błędy) 0 - 2p.  
poprawność ortograficzna 0 – 2p.  
ocena fotografii (przemyślane i ciekawe pod względem artystycznym ujęcia obiektu, 
doświetlenie, właściwe wykadrowanie) 

0 – 2p.  

                                                                                                                                 20p. 

 
Imię i nazwisko _______________________________  SP _____  klasa ______ 

KRYTERIA OCENY PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ 
 

zawartość merytoryczna  0-3p.  
poprawne operowanie faktami historycznymi 0-2p.  
umiejętność wykorzystania opracowań historycznych i popularnonaukowych 
(zawodnik otrzyma 0 punktów, jeśli przepisywać będzie gotowe fragmenty z opracowań 
historycznych lub innych źródeł) 

0-2p.  

poprawność językowa  0-1p.  
poprawność ortograficzna (dopuszczalny 1 błąd) 0-1p.  
poprawność interpunkcyjna  0-1p.  
obecność elementów obowiązkowych i zachowanie regulaminowej ilości 
slajdów 

0-2p.  

ocena przejrzystości i czytelności prezentacji (odpowiedni kontrast, wielkość czcionki, 
wizualizacja) 

0-2p.  

ocena fotografii (przemyślane i ciekawe pod względem artystycznym ujęcia obiektu, 
doświetlenie, właściwe wykadrowanie) 

0-2p.  

ogólne wrażenie estetyczne (projektowanie, animacje, przejścia) 0-2p.  
18 p.  

 
 
 
 
 



7 

 

Imię i nazwisko _______________________________  SP _____  klasa ______ 
KRYTERIA OCENY ALBUMU 

 

zawartość merytoryczna  0-3p.  
poprawne operowanie faktami historycznymi 0-2p.  
umiejętność wykorzystania opracowań historycznych i popularnonaukowych 
(zawodnik otrzyma 0 punktów, jeśli przepisywać będzie gotowe fragmenty z opracowań 
historycznych lub innych źródeł) 

0-2p.  

ocena fotografii (przemyślane i ciekawe pod względem artystycznym ujęcia obiektu, 
doświetlenie, właściwe wykadrowanie) 

0-2p.  

obecność regulaminowych elementów obowiązkowych 0-2p.  
poprawność ortograficzna  0-1p.  
poprawność interpunkcyjna 0-1p.  
poprawność językowa  0-1p.  
ciekawa forma i ogólne wrażenie estetyczne 0-2p.  

                                                                                                            16 p 
 
 
 

Prosimy o dołączenie uzupełnionego oświadczenia  

do pracy konkursowej. 
 

OŚWIADCZENIE RODZICA /OPIEKUNA PRAWNEGO 
 

Oświadczenie podpisuje rodzic/opiekun prawny uczestnika konkursu.  
 

Wyrażam zgodę na udział ______________________________________________ ,  
 

ucznia Szkoły Podstawowej nr ______ w ______________________________ w realizacji 
regionalnego projektu upamiętniającego lokalnych bohaterów walki o niepodległość 

Polski w latach 1918 – 1922 „ „Herosi Niepodległej w moim regionie” 
 na zasadach określonych w regulaminie  

oraz na umieszczenie danych dotyczących realizatorów projektu w bazie danych organizatora  
i przetwarzanie ich, zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) 

 dla celów niezbędnych do realizacji czynności związanych z miejskim projektem 
 i wykorzystaniem dostarczonych prac. 

 

 

Dnia:_______________________ Czytelny podpis: _______________________________________  


