
             

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juliusz Kossak, Bitwa pod Ignacewem, przed rokiem 1893 

 

 

HISTORYCZNY KONKURS BADAWCZY 

 

REGIONALNY LEKSYKON POWSTANIA STYCZNIOWEGO 
 

 

 W roku 2013 przypada 150. rocznica wybuchu powstania styczniowego, kolejnego zrywu na-

rodowego, którego celem było wyzwolenie się spod jarzma moskiewskiego i przywrócenie Polsce 

niepodległości. Rok ten został uznany przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Powstania 

Styczniowego. Chcąc włączyć się aktywnie w obchody tej ważnej dla polskiego narodu rocznicy, 

Towarzystwo Samorządowe w Koninie, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie i Centrum 

Kultury i Sztuki w Koninie postanowiły ogłosić historyczny konkurs badawczy, którego głównym 

efektem ma być opracowanie publikacji – pod takim samym tytułem jak konkurs: REGIONALNY 

LEKSYKON POWSTANIA STYCZNIOWEGO. 

 Celem konkursu jest zaangażowanie młodzieży, nauczycieli i regionalistów w opracowanie 

haseł leksykalnych obejmujących swoim zakresem: 

 postacie uczestników powstania (i po polskiej, i po rosyjskiej stronie),  

 wydarzenia, 

 miejsca (potyczek i bitew, ale także innych wydarzeń; ewentualnie również „ciekawostki prze-

strzenne” jak np. skrytka o. Maksyma Tarejwy w lądzkiej zakrystii), 

 instytucje i osoby przyczyniające się do upamiętniania powstania styczniowego, 

 inne realia związane z czynem powstańczym (dotyczące np. mundurów czy uzbrojenia). 

 Organizatorzy chcieliby, aby leksykon miał charakter jak najbardziej lokalny czy regionalny, 

stąd hasła powinny ograniczać się do terenu tzw. ziemi konińskiej.  

 

 

 



 

REGULAMIN KONKURSU 
 

 Organizatorami lokalnego, historycznego konkursu badawczego są: Towarzystwo Samorządo-

we w Koninie, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie oraz Centrum Kultury i Sztuki w Koni-

nie. 

 

§ 1. TEMAT 

 

Regionalny leksykon powstania styczniowego 

 

§ 2. ADRESAT 

 

1. Konkurs kierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

ziemi konińskiej. 

2. Do konkursu przystępują uczniowie pod kierunkiem nauczyciela danej placówki (zespoły lub 

uczniowie indywidualnie). 

 

§ 3. TERMINARZ 

 

 Konkurs rozpoczyna się 11 marca 2013 r., a kończy się 30 listopada 2013 r. i składa się z jed-

nego etapu. 

 Prace należy nadsyłać do 30 września 2013 roku (decyduje data stempla pocztowego) pod 

adresem: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin. 

 Ogłoszenie wyników nastąpi do 15 grudnia 2013 r. 

 

§ 4. ZASADY PRZYGOTOWANIA PRACY 

 

1. Praca powinna być wykonana w postaci tekstowej, w programie WORD for Windows i spełniać 

następujące kryteria techniczne: 

a) objętość maksymalnie do 2 stron formatu A4, 

b) czcionka: Times New Roman 12, 

c) interlinia: 1,15, 

d) marginesy: 2 cm każdy. 

2. Praca powinna zawierać wykaz źródeł oraz bibliografię i może być wzbogacona w materiał iko-

nograficzny (w przypadku skanów rozdzielczość min. 300 dpi). 

3. Praca powinna być dostarczona w formie wydruku (2 egz.) i na nośniku elektronicznym na wy-

żej wskazany adres. 

4. Układ pracy powinien być następujący: 

a) tytuł opracowanego hasła, 

b) treść hasła, 

c) bibliografia, 

d) imię i nazwisko autora/autorów, 

e) imię i nazwisko opiekuna oraz nazwa, adres i dane kontaktowe szkoły. 

5. Ilość haseł opracowanych przez uczestnika/uczestników konkursu nie jest ograniczona. 

6. Do każdej pracy należy dołączyć oświadczenie wypełnione przez autora/autorów bądź jego/ich 

prawnego opiekuna/opiekunów według wzoru podanego w załączniku. 

 

§ 5. OCENA PRAC 

 

1. Oceny prac dokona komisja, w której składzie znajdą się przedstawiciele organizatorów oraz 

osoby zaproszone do współpracy z różnych środowisk naukowych. 



2. Ocenianie odbywać się będzie w dwóch kategoriach wiekowych: gimnazja i szkoły ponadgim-

nazjalne. 

3. Na ostateczną ocenę prac wpływać będą następujące czynniki: 

a) wartość merytoryczna, 

b) wkład pracy, 

c) poprawność językowa. 

4. Komisja konkursowa przyzna laureatom nagrody rzeczowe. Nagrodzeni zostaną również nau-

czyciele-opiekunowie. 

5. Wszystkim autorom prac, którzy nie uzyskają nagród rzeczowych, przyznany zostanie imienny 

certyfikat dokumentujący ich udział w konkursie. Potwierdzenie sprawowania opieki nad 

uczniami otrzymają również nauczyciele. 

6. Hasła leksykalne, które spełnią kryteria pozytywnej oceny, zostaną opublikowane w Regional-

nym leksykonie powstania styczniowego. Zostaną one również podpisane imieniem i nazwiskiem 

autora/autorów. 

7. O zakresie oraz ostatecznym kształcie opublikowanego hasła decyduje redaktor leksykonu. 

 

§ 6. PRZECHOWYWANIE, OCHRONA, PRZEZNACZENIE  

I PUBLIKACJA PRAC 

 

1. Nadesłane prace nie będą zwracane autorom. 

2. Uczestnicy konkursu nieodpłatnie przenoszą na organizatorów prawa autorskie (niewyłączne) do 

prac konkursowych, co upoważnia organizatorów do ich wykorzystania w następujących polach 

eksploatacji: 

a) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, w tym do baz danych i plat-

form komunikacyjnych, 

b) utrwalenie, powielanie bez względu na technikę i wielkość nakładu, 

c) rozpowszechnianie, zamieszczanie w Internecie, nadawanie drogami przewodowymi i bez-

przewodowymi, wystawianie, publiczne odtwarzanie, w tym podczas kursów, szkoleń, kon-

ferencji i seminariów, 

d) wykorzystanie w materiałach wydawniczych: promocyjnych, informacyjnych oraz szkole-

niowych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych, 

e) korzystanie z materiałów w całości lub w części oraz ich łączenie z innymi dziełami, opra-

cowanie poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnianie, modyfikację, korektę, redakcję, 

kompilację, adaptację, tłumaczenie na różne języki, zmianę barw, okładek, wielkości i treści 

całości lub ich części. 

3. Autorzy prac zachowują we wszystkich przypadkach swoje prawo osobiste, jakim jest wiązanie 

z dziełem ich nazwiska.  

 

§ 7. OCHRONA WIZERUNKU I DANYCH OSOBOWYCH AUTORÓW 

 

1. Wszystkie dane osobowe zarówno autorów prac, jak i opiekunów są zbierane, przetwarzane i 

udostępniane na zasadach zgodnych z obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej prawem. 

2. Administratorem danych osobowych zbieranych podczas konkursu są organizatorzy. 

3. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobo-

wych udostępnianych podczas realizacji przedsięwzięcia w celach komunikacyjnych, historycz-

nych, naukowych, dydaktycznych, statystycznych, sprawozdawczości wobec sponsorów i orga-

nów nadzorujących działalność organizatorów. 

4. Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierp-

nia 1997 roku osoba, która przekazała swoje dane, ma prawo dostępu do nich, poprawiania ich 

oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.  



5. Nadesłane prace i zawarte w nich lub dołączone do nich materiały nie mogą naruszać prawa do 

wizerunku i prawa autorskiego osób trzecich; w przeciwnym wypadku autor pracy ponosi pełną i 

wyłączną odpowiedzialność wobec osób, których prawa naruszył. 

 

§ 8. USTALENIA KOŃCOWE 

 

1. Wszystkie sprawy sporne nieujęte w powyższym regulaminie rozstrzygają organizatorzy kon-

kursu. 

2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie, skrócenie, wprowa-

dzenie zmian lub odwołanie konkursu z przyczyn od nich niezależnych. 

3. Dodatkowych i szczegółowych informacji związanych z konkursem udziela konsultant Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli w Koninie Piotr Gołdyn, pgoldyn@cdnkonin.pl, tel. 63 242 23 32 

wew. 220. 

 

 



Załącznik  

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 

Oświadczam, że: 

 

1) jestem rodzicem/opiekunem prawnym ………………………………………....………………...*; 
                                                                                                       (imię i nazwisko dziecka) 

 

2) przedkładana praca stanowi moją/jego** własność intelektualną; 

 

3) wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego 

dziecka** przesłanych wraz z pracą konkursową oraz bezpłatne wykorzystanie mojego/jego** wize-

runku do celów związanych z moim/jego** udziałem w historycznym konkursie badawczym RE-

GIONALNY LEKSYKON POWSTANIA STYCZNIOWEGO [zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami)]; 

 

4) wyrażam zgodę na nieodpłatne  opublikowanie (strony www organizatorów, ich czasopisma,  

kroniki, materiały promujące, prasa etc.) bez ograniczeń w zakresie terminu i wielokrotności oraz 

wszystkich pól eksploatacji określonych ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 

2000, nr 80, poz. 904 z późniejszymi zmianami) przez organizatorów wypowiedzi nadesłanych na 

historyczny konkurs badawczy REGIONALNY LEKSYKON POWSTANIA STYCZNIOWEGO. 

 

 

 

 
 

 

 

                 ... ..….….............……….....…......…………………………….                       

                                                                                          (data, czytelny podpis rodzica/opiekuna lub uczestnika***) 

 

 

* ten punkt nie dotyczy osób pełnoletnich 

** niepotrzebne skreślić 

*** podpis uczestnika w przypadku, gdy jest pełnoletni 

 

 
 


