
               
 
 
 
 
 
 
 

Regulamin 
miejskiego konkursu interdyscyplinarnego 

upamiętniającego ślady 
w bydgoskiej przestrzeni miejskiej 

wydarzeń II wojny światowej w 80. rocznicę jej wybuchu 

 
„BY CZAS TYCH MIEJSC NIE PRZYĆMIŁ 

I POZOSTAŁA PO NICH PAMIĘĆ” 
 

I CELE KONKURSU: 
Włączanie uczniów do czynnego uczestnictwa w poznawaniu i krzewieniu regionalnego 
dziedzictwa. Uczeń: 
� kształtuje sprawność lokalizowania obrazów przeszłości w przestrzeni, 
� doskonali umiejętności dokumentowania rezultatów swoich badań i poszukiwań, 
� wzbogaca zasób wiadomości dotyczących II wojny światowej w Bydgoszczy, 
� rozwija ciekawość otaczającą rzeczywistością,  
� doskonali umiejętności prezentacji wiedzy historycznej w nowoczesnej i atrakcyjnej 

formie prezentacji audiowizualnych oraz słuchowiska, 
� rozwija poczucie tożsamości narodowej, patriotyzmu lokalnego i umiłowania tzw. małej 

ojczyzny. 
 

II ORGANIZATOR: 
� Szkoła Podstawowa nr 56 im. A. Fiedlera   

ul. Karpacka 30, 85- 164 Bydgoszcz; tel. 52 371 49 56 
 
III ADRESACI KONKURSU: 

� uczniowie klas V – VIII  
 
IV SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONKURSU: 
Konkurs jest przeprowadzony w ramach obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. 
Uczniowie będą realizować projekt indywidualnie lub grupowo. Zadaniem uczestników będzie 
odszukanie miejsca upamiętniającego autentyczne wydarzenie z września 1939 roku w 
Bydgoszczy (pomnik, ulica, pamiątkowa tablica etc.). Temu wydarzeniu należy poświęcić 
swoją pracę. Zdjęcia i informacje uczestnicy konkursu zaprezentują w postaci: pokazu 
multimedialnego w programie PowerPoint (kl. VII – VIII), albumu lub portfolio (kl. V – VI) 
lub słuchowiska (kl. V – VIII). Konkurs jest jednoetapowy.  
 

 



Zadanie dla uczestnika konkursu: 
 

A Uczestnik wykonuje album w programie PowerPoint w formacie ppsx oraz w 
pptx (kl. VII – VIII) – praca indywidualna.  
Elementy składowe prezentacji podlegające ocenie: 

• powinna składać się z 10 - 12 slajdów,  
• powinna posiadać: 
� slajd tytułowy zawierający: tytuł prezentacji, imię i nazwisko autora, klasę i nazwę 

szkoły, imię i nazwisko opiekuna, 
� pełną nazwę przedstawianego obiektu, miejsca, 
� własnoręcznie wykonane fotografie (własnoręczne wykonanie zdjęć musi być 

potwierdzone specjalnym oświadczeniem – wzór w załączeniu), 
� lokalizację, 
� dodatkowe elementy wzbogacające pracę, np. plan z zaznaczoną lokalizacją, 

elementy patriotyczne, 
� opis wydarzenia, które dany obiekt/miejsce upamiętnia, 
� krótka, przedstawiona w ciekawy sposób, charakterystyka miejsca upamiętniającego 

w Bydgoszczy wydarzenia II wojny światowej w naszym mieście. 
 
B Uczestnik przygotowuje słuchowisko (kl. V – VIII) – praca zespołowa (do 
trzech osób w grupie).  
Zadaniem jest przygotowanie krótkiego (maksymalnie 10-minutowego) słuchowiska.  Praca 
powinna zawierać: 

� tytuł, imię i nazwisko autora (autorów), klasę i nazwę szkoły, imię i nazwisko 
opiekuna, 

� pełną nazwę przedstawianego obiektu, 
� lokalizację obiektu, 
� krótką, przedstawioną w ciekawy sposób, charakterystykę miejsca upamiętniającego 

w Bydgoszczy wydarzenie września 1939 roku w naszym mieście za pomocą 
elementów fonicznych, w formie dialogu, monologu lub komentarza, 

� dodatkowe elementy akustyczne: dźwięk i muzyka, 
� opis wydarzenia, które dany obiekt/miejsce upamiętnia, 
� praca konkursowa musi być samodzielną pracą twórczą, wykonaną z zachowaniem 

wszystkich zasad wynikających z dysponowania prawami autorskimi osób, których 
fragmenty dzieł wykorzystane zostały na jej potrzeby. 

 
C Uczeń wykonuje album lub portfolio (uczniowie kl. V – VI oraz uczniowie z 
niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim, np. autyzm, zespół Aspergera, 
dzii niedowidzące, niedosłyszące)  praca indywidualna.  
Zadanie polega na przygotowaniu albumu lub portfolio ukazującego wydarzenie z września 
1939 roku w Bydgoszczy. Praca powinna zawierać:  

� tytuł, imię i nazwisko autora, klasę i nazwę szkoły, imię i nazwisko opiekuna, 
� pełną nazwę przedstawianego obiektu/miejsca, 
� własnoręcznie wykonane fotografie (własnoręczne wykonanie zdjęć musi być 

potwierdzone specjalnym oświadczeniem – wzór w załączeniu), 
� lokalizację, 
� dodatkowe elementy wzbogacające pracę, np. plan z zaznaczoną lokalizacją, 

elementy patriotyczne, 
� opis wydarzenia, które dany obiekt/miejsce upamiętnia, 
� krótką, przedstawioną w ciekawy sposób, charakterystykę miejsca w Bydgoszczy 

upamiętniającego wydarzenia II wojny światowej w naszym mieście. 
 



     Pracę, razem z uzupełnioną przez ucznia kartą samooceny (w załączeniu) oraz zgodą na 
przetwarzanie danych osobowych i oświadczeniem o samodzielnym wykonaniu fotografii (w 
załączeniu), należy dostarczyć do 29 października 2019r. 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 „By czas tych miejsc nie przyćmił i 
pozostała po nich pamięć”. 
Biesiada „Bydgoszcz we wrześniu 1939 roku – wizerunek zbrodni”. 
Laureaci i wyróżnieni uczniowie  wraz z rodzicami i swoimi opiekunami zostaną zaproszeni na 
biesiadę,  podczas której uczniom będą rozdane nagrody, a rodzicom uczestników listy 
gratulacyjne. Przewidziane są także konkursy dla publiczności i program artystyczny 
przygotowany przez szkolne koło teatralne i koło TMMB. 
Podczas biesiady zostaną zaprezentowane prace laureatów konkursu. 
 
V TERMINARZ KONKURSU: 
 

• do  29 października - nadsyłanie prac 
• koniec listopada – biesiada na dworcu PKP „Bydgoszcz Główna” 

 
VI KSZTAŁCONE KOMPETENCJE: 
 

Zajęcia 
edukacyjne 

Treści nauczania Uczeń: 
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- poznanie literatury  
  wzbogacającej wiedzę   
  o mieście, 
- czytanie tekstu ze  
  zrozumieniem, 
- pisanie. 

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

 - rozróżnia obiektywną relację od komentarza. 

 
H
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- 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. 

 
INFORMATYKA 

- obsługa komputera, 
- obsługa programów  
   multimedialnych. 

- umiejętność posługiwania się programem   
  PowerPoint i technologią informatyczną. 

 
VII OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ORGANIZACJĘ I PRZEPROWADZENIE 
KONKURSU: 
Anna Gorlewska, Monika Rotmańska, Anna Pietrasińska - Galwas, Dawid Czechowski 
 
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 15 listopada 2019r. 
• 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. 

 

Miejski konkurs interdyscyplinarny  
w ramach obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej 

 „By czas tych miejsc nie przyćmił i pozostała po nich pamięć”. 
 

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  0-2p. 
poprawność ortograficzna (dopuszczalny 1 błąd) 0-2p. 
poprawność interpunkcyjna  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. 
                                                                                                                                                                 19p. 

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

0 - 2 p.  

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

0 – 2p.  

poprawność interpunkcyjna 0 - 2 p.  
ogólne wrażenie estetyczne 0 – 2p.  
poprawność ortograficzna (dopuszczalny 1 błąd) 0 – 2p.  
poprawność językowa 0 – 2p.  
                                                                                                                                                                            19p. 

KRYTERIA OCENY SŁUCHOWISKA 
właściwy dobór informacji (zawodnik otrzyma 0 punktów jeśli przepisywać będzie 
gotowe fragmenty z opracowań książkowych lub innych źródeł). 

0 – 2p.  

poprawność merytoryczna 0 – 3p.  
poprawność stylistyczna elementów fonicznych takich jak: dialog, monolog 
tzw. słyszalne myśli,  komentarz  

0 – 4p.  

elementy akustyczne tworzące  akustyczną przestrzeń: efekty dźwiękowe np. 
głosy natury, gwar i szmery realistyczne, odgłosy uruchamianych przedmiotów, muzyka, 
triki (tzw. głosy z filtrem), element tzw. „ciszy akustycznej” jako przerywnika między 
sekwencjami 

0 – 4p.  

jakość techniczna elementów fonicznych 0 - 2p.  
dykcja i intonacja wypowiadanych tekstów 0 - 2p.  
ogólne wrażenie artystyczne 0 - 2p.  

                                                                                                                                                                  19p. 



Jakie miałeś trudności  
w czasie realizacji zadań? 

 

 
 

                                                      
                                                     SAMOOCENA 
                                                         UCZNIA 
 
         
                                            
 
 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------- 
 

 

OŚWIADCZENIE UCZNIA 

 

wypełnia uczeń: 

Niniejszym własnym podpisem potwierdzam, że zdjęcia zaprezentowane w miejskim 
konkursie interdyscyplinarnym „By czas tych miejsc nie przyćmił i pozostała po nich pamięć” 
organizowanym przez SP 56 w roku szkolnym 2019/2020 wykonałem /-am/ własnoręcznie: 
 

Szkoła Podstawowa nr ……..     

imię i nazwisko uczestnika konkursu……………………………………………………… 

 

własnoręczny podpis uczestnika konkursu: …………………………………. 

 

 

-------------------------------------------------------------------- 
 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO) 

 

oświadczenie podpisuje   rodzic  (opiekun prawny)  nieletniego uczestnika  
 

Wyrażam zgodę na udział ______________________________________________ , 
ucznia Szkoły Podstawowej nr ______ w realizacji miejskiego projektu upamiętniającego 

80. rocznicę wybuchu II wojny światowej „Niech pamięć o tym nie gaśnie – 
Bydgoszcz we wrześniu 1939 roku” 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 _______________________________________  
 

 

Jakie korzyści dał  
Ci konkurs? 

 


