Regulamin konkursu

„KASZUBI WCZORAJ I DZIŚ”
Edycja IX – 2018
Kaszubów droga do Niepodległej

ORGANIZATORZY KONKURSU
§1
1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Ziemi Kościerskiej im. dra Jerzego Knyby w
Kościerzynie.
2. Współorganizatorami są: Burmistrz i Rada Miasta Kościerzyny, Zrzeszenie KaszubskoPomorskie Oddział w Kościerzynie, Kościerski Dom Kultury w Kościerzynie.
3. Patronat medialny: Dziennik Bałtycki, Radio Kaszëbë, Telewizja TV Kościerzyna, portal
internetowy kaszubi.pl
4. Patronat honorowy: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Pomorski Kurator Oświaty.

UCZESTNICY KONKURSU
§2
Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy uczniowie klas gimnazjalnych z terenu
województwa pomorskiego.
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CELE KONKURSU
§3
Celem konkursu jest:
1. Usystematyzowanie i zwiększenie wiedzy na temat historii, kultury Pomorza i Kaszubów
oraz wybitnych postaci związanych z Kaszubami i Pomorzem.
2. Kształtowanie poczucia własnej tożsamości.
3. Kształtowanie postaw obywatelskich.
4. Rozwijanie zainteresowań regionem, jego historią i tradycją.
5. Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów.

ZAKRES TEMATYCZNY
§4
1. W 2018 r. obchodzimy 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Rocznica ta
stanowi doskonałą okazję do ukazania drogi, jaką musieli przebyć Kaszubi, aby w 1920 r.
powitać wojsko polskie na kaszubskiej ziemi. Tematyka konkursu obejmuje okres od
Wiosny Ludów do roku 1920.
2. Aby przygotować się do konkursu zalecane jest zapoznanie się z poniżej wymienioną
literaturą:
Literatura podstawowa:
1. Borzyszkowski B., Lata I wojny światowej i walk o przyłączenie Pomorza do Polski
(1914-1920), w: Historia Wejherowa, pod red. J. Borzyszkowskiego, Wejherowo
1998, s. 231-237.
2. Borzyszkowski J., Obracht-Prondzyński C., Młodokaszubi. Szkice biograficzne,
Gdańsk 2012, s. 1-108, 163-178, 195-202, 233-248, 329-336.
3. Bukowski A., Regionalizm kaszubski, Poznań 1950, s. 19-43.
4. Kosiński P., Prusy Zachodnie 1914. Pomorze 1920. Ludność regionu wobec przemian
politycznych okresu I wojny światowej, Warszawa 2002, s. 1-190.
5. Kutta J., Druga Rzeczpospolita i Kaszubi 1920–1939, Bydgoszcz 2003, s. 23–77.
6. Wojciechowski M., Powrót Pomorza do Polski 1918–1920, Roczniki Towarzystwa
Naukowego w Toruniu, R. 80, 1981, z. 2, s. 1-208.
Literatura rozszerzona:
1. Borzyszkowski J., Aleksander Majkowski (1876-1938). Biografia historyczna,
Gdańsk-Wejherowo 2002, s. 27-85, 331-529.
2. Jan Karnowski, Moja droga kaszubska, opr. J. Borzyszkowski, Gdańska 1981, s. 1135.
3. Polak B., Działalność Organizacji Wojskowej Pomorza (OWP) w rejonach wiejskich
1918-1919 (stan badań, postulaty badawcze), w: Dzieje wsi pomorskiej. II
Międzynarodowa Konferencja Naukowa, red. R. Gaziński, A. Chludziński, DygowoSzczecin 2003.
Wymienione publikacje dostępne są między innymi w Muzeum Ziemi Kościerskiej
w Kościerzynie.
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REALIZACJA KONKURSU
§6
Konkurs przeprowadza się w trzech etapach:
Etap I:
1. Aby wziąć udział w konkursie każda ze szkół musi wypełnić formularz zgłoszeniowy
stanowiący załącznik 1, dostępny na stronie internetowej Muzeum Ziemi Kościerskiej
w Kościerzynie www.muzeum.koscierzyna.gda.pl oraz w sekretariacie Muzeum.
2. Formularz należy przesłać na adres Muzeum (Muzeum Ziemi Kościerskiej
w Kościerzynie, ul. Rynek 9, 83-400 Kościerzyna) oraz adres e-mailowy
muzeum@koscierzyna.gda.pl do 2 marca 2018 r.
3. Dyrektor szkoły do dnia 5 kwietnia 2018 r. powołuje Szkolną Komisję Konkursową
składającą się z 3 osób. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego.
4. Eliminacje na szczeblu szkolnym (I etap ) przeprowadza się jednego dnia w każdej szkole
– 6 kwietnia 2018 r. o godz. 9.00.
5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do kontroli przebiegu etapu szkolnego.
6. Testy do eliminacji na szczeblu szkolnym dostarczone zostaną do szkół pocztą
w opieczętowanej kopercie, do 28 marca 2018 w ilości wskazanej w formularzu
zgłoszeniowym.
7. Testy zawierać będą 30 pytań-zadań, na które odpowiedzi udzielić należy
w nieprzekraczalnym czasie 40 minut.
8. Szkolna Komisja Konkursowa dokonuje sprawdzenia wypełnionych testów według klucza
odpowiedzi dostarczonego do szkół uczestniczących w konkursie pocztą
w opieczętowanej kopercie do dnia 10 kwietnia 2018 r. lub pocztą elektroniczną
po wcześniejszym wskazaniu adresu e-mail w formularzu zgłoszeniowym.
9. Szkolna Komisja Konkursowa wypełnia protokół stanowiący załącznik 2 do niniejszego
regulaminu i przesyła go do Głównej Komisji Konkursowej do dnia 16 kwietnia 2018 r.
na adres Muzeum oraz na adres e-mailowy muzeum@koscierzyna.gda.pl.
10. Po dostarczeniu protokołów ze wszystkich szkół uczestniczących w konkursie do siedziby
Muzeum Ziemi Kościerskiej Główna Komisja Konkursowa wytypuje spośród uczniów,
którzy uzyskali największą liczbę punktów maksymalnie 60 osób, które zakwalifikowane
zostaną do etapu II.
11. Z każdej szkoły uczestniczącej w konkursie do etapu II zostanie zakwalifikowany
minimum jeden uczestnik, który uzyskał najwyższą liczbę punktów w etapie szkolnym,
niezależnie od wyników uzyskanych przez uczniów z innych szkół.
12. Lista
uczestników
etapu
II
ukaże
się
na
stronie
internetowej
www.muzeumziemikoscierskiej.com.pl dnia 18 kwietnia 2018 r. i będzie to jedyna forma
przedstawienia wyników I etapu konkursu.
Etap II:
1. Etap II (półfinałowy) odbędzie się dnia 10 maja 2018 r. w sali widowiskowej im.
L. Szopińskiego w Kościerzynie o godzinie 10.00.
2. Uczestnicy etapu II będą mieli do rozwiązania test składający się z 30 pytań-zadań.
Uczniowie rozwiązują go w nieprzekraczalnym czasie 50 minut.
3. Zakres pytań-zadań będzie dotyczył całości materiału (literatura podstawowa
i rozszerzona).
4. W trakcie rozwiązywania testów na sali mogą przebywać wyłącznie uczestnicy Konkursu
i organizatorzy.
5. Sprawdzenia testów przeprowadzi Główna Komisja Konkursowa bezpośrednio
po zakończeniu II etapu.
6. Do finału przejdzie 6 uczniów z największą liczbą punktów.
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7. Do finału kwalifikują się również uczniowie, którzy otrzymali identyczną liczbę punktów.
8. Ogłoszenie wyników II etapu nastąpi 10 maja 2018 r. około godziny 13.00.
Etap III:
1. Etap III (finałowy) odbędzie się dnia 10 maja 2018 r. w sali widowiskowej
im. L. Szopińskiego w Kościerzynie o godzinie 14.00.
2. Uczestnicy etapu finałowego będą odpowiadali na trzy wylosowane pytania ustne.
3. Punktacja odpowiedzi ustnej kształtuje się w przedziale od 0 do 5 pkt.
4. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez więcej niż jednego ucznia
zostanie przeprowadzona dogrywka w formie odpowiedzi ustnej na wylosowane jedno
pytanie.
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po sporządzeniu protokołu.
§8
1. Zdobywcy sześciu pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe o łącznej wartości
3 000 zł (brutto) ufundowane przez organizatora oraz Burmistrza i Radę Miasta
Kościerzyna oraz sponsorów. Ponadto Pomorski Kurator Oświaty przyznał dla
zdobywców tytułu laureata konkursu dodatkowe 5 punktów w procesie dalszej rekrutacji
do szkół.
2. Dyrektorzy szkół oraz nauczyciele, których uczniowie zajmą miejsca w pierwszej
dziesiątce otrzymają listy gratulacyjne.
3. Wszystkim uczestnikom etapu finałowego zostaną wręczone nagrody rzeczowe.
4. Wręczenie nagród nastąpi 7 czerwca 2018 r. w sali widowiskowej im. L. Szopińskiego
w Kościerzynie.
5. Wszelkie zobowiązania z tytułu uzyskania nagród oraz wynikłe przez to obowiązki
prawno skarbowe obciążają laureatów konkursu.
§9
1. Biorący udział w Konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych
osobowych przez Organizatora, Sponsorów Konkursu oraz media zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych, w szczególności na publikację ich imienia i nazwiska,
miejscowości zamieszkania, wizerunku oraz nazwy szkoły, którą reprezentują w związku
z ogłoszeniem wyników Konkursu.
2. Dokumentację Konkursu po jego zakończeniu przechowuje organizator przez okres
1 roku.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu.
§ 10
Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie oraz kwestie sporne rozstrzyga Główna Komisja
Konkursowa.
§ 11
Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela sekretariat Muzeum pod numerem
tel. 58 680 04 88.
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HARMONOGRAM KONKURSU
2 marca 2018

termin przesyłania zgłoszeń na konkurs

6 kwietnia 2018

eliminacje na szczeblu szkolnym (I etap)

10 maja 2018

etap półfinałowy i finałowy w Kościerzynie

7 czerwca 2018

wręczenie nagród oraz konferencja naukowa.

5

