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Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu  

200. rocznica utworzenia Towarzystwa Naukowego Krakowskiego 

dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2015/2016 

 

                                    

 

 

I. Zasady ogólne. 

1. Organizatorem  Ogólnopolskiego Konkursu  200. rocznica utworzenia Towarzystwa 

Naukowego Krakowskiego zwanego dalej Konkursem jest Polska Akademia 

Umiejętności, Kuratorium Oświaty w Krakowie i XI Liceum Ogólnokształcące  

im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie.  

2. Konkurs przeprowadza Ogólnopolska Komisja Konkursowa powołana przez 

Małopolskiego Kuratora Oświaty. Siedzibą Komisji jest XI LO im. Marii 

Dąbrowskiej, os. Teatralne 33, 31-948 Kraków. 

3. Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wyników Konkursu będą 

przekazywane przez strony internetowe Organizatora: www.tnk.krakow.pl/jubileusz/ 

www.kuratorium.krakow.pl   / zakładka ed. patriotyczna i obywatelska /   
www.xilo.krakow.pl 
 

 

II.    Cele Konkursu. 

1. Stworzenie uczniom możliwości głębszego poznawania historii Polski XIX wieku, 

począwszy od Kongresu Wiedeńskiego, po utworzenie „Wolnego Miasta Krakowa” 

Wielką Emigrację, czasy autonomii  Galicji. 

2. Przybliżenie uczniom historii, dorobku i roli Towarzystwa Naukowego 

Krakowskiego w rozwoju polskiej nauki i kultury doby rozbiorów oraz zasługi jego 

twórców. 

3. Inspirowanie uczniów do samodzielnego tworzenia narracji historycznej – 

integrowania informacji pozyskanych z różnych źródeł i uzasadniania własnego 

stanowiska. 

4. Pobudzanie aktywności poznawczej, otwartości na nowe doświadczenia i twórczego 

działania uczniów. 

5. Promowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli. 

 

 

III. Uczestnictwo w Konkursie. 

1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych z terenu Polski. 

2. W Konkursie mogą brać udział również zespoły uczniowskie.  

 
 

http://www.tnk.krakow.pl/jubileusz/
http://www.kuratorium.krakow.pl/
http://www.xilo.krakow.pl/
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3. Przystąpienie uczniów do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu 

Konkursu. 

4. W każdej z kategorii Konkursu zostaną wyłonieni laureaci i finaliści. 

5. Laureaci Konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody ufundowane przez Organizatorów. 

Będą również mieli możliwość zaprezentowania swoich prac podczas konferencji 

naukowej, która odbędzie się w Krakowie 9 -10 grudnia 2015 r. 

 

 

IV.  Prace konkursowe. 

1. Zarówno dla uczniów gimnazjów, jak i szkół ponadgimnazjalnych Konkurs jest 

przeprowadzany:  

1) w dwóch etapach: szkolnym i ogólnopolskim; 

2) w trzech kategoriach:  

a) praca pisemna o charakterze historycznym (maksymalnie 15 stron, wydruk 

komputerowy wraz z wersją elektroniczną tekstu – płyta CD).  
b) praca multimedialna, np. film dokumentalny, audycja, reportaż radiowy (nie 

więcej niż 15 minut, płyta DVD); strona internetowa (adres strony 

internetowej), mapa interaktywna lub prezentacji slajdów (nie więcej niż 30 

slajdów, płyta CD);  

c) gazeta szkolna  (format A-4, wydruk komputerowy oraz wersja elektroniczna - 

płyta CD).  

2. Pracę pisemną przygotowuje uczestnik indywidualnie. 

3. Pracę multimedialną i gazetę szkoloną przygotowuje uczestnik indywidualnie lub 

zespół (liczący nie więcej niż 4 osoby). 

4. Tematyka prac konkursowych: 

1) praca poświęcona działalności wybitnych Polaków związanych  

z Towarzystwem Naukowym Krakowskim (postać do wyboru): 

a) Walenty Litwiński jako rektor Uniwersytetu Krakowskiego i pierwszy prezes 

Towarzystwa. 

b) Jerzy Samuel Bandtkie a narodziny Towarzystwa Naukowego  

z Uniwersytetem Krakowskim połączonego. 

c) Zasługi Józefa Macieja Brodowicza jako prezesa i historiografa Towarzystwa 

Naukowego Krakowskiego. 

d) Józef Majer i jego rola w dziejach Towarzystwa. 

e) Znaczenie Franciszka Wężyka dla Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. 

f) Józef Dietl a Towarzystwo Naukowe Krakowskie. 

g) Wincenty Pol i jego związki z Towarzystwem Naukowym Krakowskim. 

h) Karol Estreicher senior i początki „Bibliografii Polskiej”. 

i) Rola Józefa Szujskiego w przekształceniu Towarzystwa Naukowego 

Krakowskiego w Akademię Umiejętności. 

j) Aleksander Przeździecki – historyk i sponsor badań historycznych. 

2) lub opracowanie  jednego z poniższych zagadnień (do wyboru): 

a) Powołanie towarzystwa naukowego w Krakowie urzeczywistnieniem idei 

Hugona Kołłątaja. 

b) Towarzystwo Naukowe Krakowskie a Muzeum Archeologiczne w Krakowie. 

c) Komisja Balneologiczna Towarzystwa Naukowego Krakowskiego a początki 

uzdrowisk w Polsce. 
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d) Ranga Towarzystwa Naukowego Krakowskiego z Uniwersytetem 

Krakowskim połączonego w życiu naukowym Wolnego Miasta Krakowa. 

e) Towarzystwo Naukowe Krakowskie w walce o język polski. 

f) Rola Komisji Historycznej Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. 

g) Lokalny krakowski czy ogólnopolski charakter Towarzystwa Naukowego  

z Uniwersytetem Krakowskim połączonego i Towarzystwa Naukowego 

Krakowskiego. 

h) Działalność kolekcjonerska Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. 

i) Ofiarność społeczna i mecenat naukowy w kręgu Towarzystwa Naukowego 

Krakowskiego. 

j) Towarzystwo Naukowe Krakowskie a początki Biblioteki Naukowej PAU  

i PAN w Krakowie. 

k) Związki Towarzystwa Naukowego Krakowskiego z Wielką Emigracją. 

l) Współpraca Towarzystwa Naukowego z zagranicą. 

5. Praca przygotowana przez uczestnika lub zespół powinna: 

1) mieć twórczy charakter; 

2) zawierać bibliografię z podaniem źródeł historycznych; 

3) zawierać metryczkę,  zgodnie z wzorem (załącznik nr 1 do Regulaminu). 

6. Prace zgłaszane wcześniej w innych konkursach, opublikowane w całości lub  

w części przed rozstrzygnięciem konkursu, skopiowane z Internetu zostaną  

z Konkursu wykluczone. 

 

 

V. Harmonogram Konursu. 

Termin Wydarzenie 

do 2 października 2014 r. Szkoła zgłasza swój udział w konkursie poprzez wypełnienie 

elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej 

Kuratorium Oświaty w Krakowie / zakładka ed. patriotyczna  

i obywatelska / 

http://kuratorium.krakow.pl/index?ac=111&id=11859 

 

do 28 października 2015 r. Autor (uczeń lub zespół) przedkłada pracę szkolnej komisji. 

 

do 6 listopada 2015 r. Komisja szkolna wyłania w każdej z kategorii nie więcej niż trzy 

prace, które uzyskały największą liczbę punktów i przesyła je wraz 

z protokołem (załącznik nr 2 do Regulaminu) do komisji 

ogólnopolskiej na adres: XI LO im. Marii Dąbrowskiej, os. 

Teatralne 33, 31-948 Kraków / z dopiskiem  konkurs: 200. rocznica 

utworzenia TNK /. 

 

do 25 listopada 2015 r. Komisja ogólnopolska ogłasza listę finalistów i laureatów  

na stronie internetowej Organizatorów. 

 

9 - 10 grudnia 2015 r. Gala finałowa konkursu podczas konferencji naukowej z okazji 

200. rocznicy powstania Towarzystwa Naukowego Krakowskiego 

- prezentacja wybranych prac konkursowych, wręczenie 

zaświadczeń, dyplomów i nagród. Organizatorzy zapewniają 

bezpłatny nocleg w Krakowie  laureatom konkursu i ich 

opiekunom naukowym  w dniach 9/10 grudnia 2015 r.  

http://kuratorium.krakow.pl/index?ac=111&id=11859
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VI. Przebieg Konkursu. 

1. Szkoła zgłasza swój udział w Konkursie poprzez wypełnienie elektronicznego 

formularza dostępnego na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie. 

2. Etap szkolny przeprowadzany jest przez szkolną komisję konkursową powołaną przez 

dyrektora szkoły. 

3. Uczestnik Konkursu lub zespół przygotowuje samodzielnie lub pod kierunkiem 

nauczyciela  (opiekuna naukowego) pracę, o której mowa w punkcie IV. 

4. Pracę przedkłada szkolnej komisji (w zależności od wybranej kategorii odpowiednio 

w formie wydruku komputerowego i zapisu elektronicznego na płycie CD w formacie 

Word lub na płycie DVD). 

5. Komisja szkolna wyłania w każdej z kategorii nie więcej niż 3 prace, które uzyskały 

największą liczbę punktów. Rozstrzygnięcie komisji jest ostateczne. 

6. Komisja szkolna przesyła do komisji ogólnopolskiej wyłonione prace wraz  

z protokołem z przebiegu eliminacji szkolnych. 

7. Komisja ogólnopolska spośród nadesłanych prac wyłania w każdej z kategorii: 

1) finalistów, tj. uczniów lub zespoły uczniów, których prace uzyskały co najmniej 

60% punktów możliwych do uzyskania; 

2) laureatów, tj. nie więcej niż pięciu uczniów lub pięć zespołów, których prace 

uzyskały największą liczbę punktów. 

8. Rozstrzygnięcie komisji ogólnopolskiej jest ostateczne. 

9. Organizatorzy Konkursu przygotowują uroczyste zakończenie i podsumowanie 

Konkursu w Krakowie podczas konferencji naukowej z okazji 200. rocznicy 

powstania Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. 

 

   

VII. Procedury oceniania prac. 

1. W etapie szkolnym praca konkursowa jest oceniana przez komisję szkolną. 

2. W etapie ogólnopolskim praca konkursowa jest oceniana niezależnie przez dwóch 

członków komisji ogólnopolskiej. 

3. Praca konkursowa oceniana jest w skali pięciostopniowej (0-5) według podanych niżej 

kryteriów: 

1) kategoria praca pisemna o charakterze historycznym: 
a) wartość merytoryczna i zgodność z tematem; 

b) posługiwanie się materiałem źródłowym i rzeczowym; 

c) umiejętność dokonania analizy, syntezy, oceny; 

d) indywidualizm, twórcze podejście do tematu. 

2) kategoria praca multimedialna: 
a) wartość merytoryczna i zgodność z tematem; 

b) adekwatność zastosowanych form wyrazu - obraz, tekst, komentarz, muzyka, 

animacje – do przedstawianych treści; 

c) przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji/ogólne wrażenie estetyczne; 

d) twórcze podejście do tematu. 

3) kategoria gazeta szkolna: 

a) wartość merytoryczna i zgodność z tematem; 

b) strona edytorska - jakość graficzno-techniczna, kompozycyjny układ tekstów, 

ogólna estetyka i przejrzystość gazety, poprawność językowa; 

c) pomysłowość, oryginalność; 

d) zróżnicowane formy wypowiedzi np. reportaż, felieton, wywiad, inna 

propozycja autorska. 
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VIII.  Ochrona własności intelektualnej i danych osobowych. 

1. Prace uczestników Konkursu nie będą zwracane autorom. 

2. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  wykorzystania prac uczestników Konkursu  

do celów naukowych i edukacyjnych oraz ich nieodpłatnej publikacji – we 

fragmentach lub w całości - z zachowaniem praw autorskich. 

3. Autorzy zachowują prawo do samodzielnej publikacji swoich prac konkursowych, pod 

warunkiem, że w publikacji zamieszczą informację o następującej treści: Praca 

została przygotowana i wykorzystana w Ogólnopolskim Konkursie „200. rocznica 

utworzenia Towarzystwa Naukowego Krakowskiego” przeprowadzonym przez Polską 

Akademię Umiejętności, Kuratorium Oświaty w Krakowie i XI Liceum 

Ogólnokształcące w Krakowie. 

4. Dane osobowe uczestników konkursu są chronione zgodnie z ustawą z dnia  

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. poz.1182). 

 

 

IX. Postanowienia końcowe. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator 

Konkursu. 

2. Organizatorowi przysługuje prawo do wprowadzania zmian w niniejszym 

Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące po opublikowaniu  

ich na stronach internetowych Organizatora: www.tnk.krakow.pl/jubileusz/ 

 www.kuratorium.krakow.pl      www.xilo.krakow.pl 

 

3. Szczegółowych informacji udzielają:  

dr Andrzej Starościk - Przewodniczący Ogólnopolskiej Komisji Konkursowej,  

e-mail: astaroscik@interia.pl 

 

Anna Pawlikowska-Wójcicka – koordynator Konkursu,  

e-mail: anna.pawlikowska@kuratorium.krakow.pl  

 

 

 

INFORMACJE DODATKOWE 

 

1. Jako podstawowe źródło informacji proponowana jest książka Danuty Rederowej 

„Z dziejów Towarzystwa Naukowego Krakowskiego 1815-1872”, Wyd. PAU, 

Kraków 1998. Książka zostanie przesłana do wszystkich szkół, które zgłoszą 

udział w konkursie. 

2. Literatura do ewentualnego wykorzystania – strona internetowa Polskiej Akademii 

Umiejętności  http://tnk.krakow.pl/jubileusz/ 

3. Kancelaria PAU umożliwi młodzieży biorącej udział w konkursie, w razie potrzeby, 

nawiązanie kontaktu z krakowskimi uczonymi w celu przeprowadzenia wywiadu  

czy rozmowy (do wykorzystania w pracy konkursowej). 

4. Dodatkowe materiały potrzebne do pracy konkursowej można uzyskać, pisząc do pani 

Patrycji Milczanowskiej z Archiwum Nauki PAN i PAU na adres: 

archiwum@archiwum-nauki.krakow.pl 

 

 

 

http://www.tnk.krakow.pl/jubileusz/
http://www.kuratorium.krakow.pl/
http://www.xilo.krakow.pl/
mailto:astaroscik@interia.pl
mailto:anna.pawlikowska@kuratorium.krakow.pl
http://tnk.krakow.pl/jubileusz/
mailto:archiwum@archiwum-nauki.krakow.pl
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

M E T R Y C Z K A     P R A C Y  

Ogólnopolski Konkurs  

200. rocznica utworzenia Towarzystwa Naukowego Krakowskiego 

 

Szkoła:  gimnazjum,  szkoła ponadgimnazjalna  
                 proszę podkreślić właściwe 

Kategoria:  praca pisemna o charakterze historycznym, praca multimedialna, gazeta szkolna 

                                proszę podkreślić właściwe 

Tytuł pracy:  

 

Imię i nazwisko autora/autorów pracy 

 

 

 

 

Data i miejsce urodzenia (dane do zaświadczeń)  

Kontakt do autora/autorów pracy  
(nr telefonu, e-mail) 

 

 

Nazwa szkoły, adres, telefon, e-mail szkoły 
 

 

Imię i nazwisko opiekuna naukowego 

 
 

Kontakt do opiekuna naukowego   
(nr telefonu, e-mail) 

 

 
Oświadczam, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca jest wynikiem własnej twórczości  

 

...................................................................................................................................................................................... 

 

......................................................................................................................................................................................                     
(imię i nazwisko uczestnika/ uczestników konkursu) 

 

 i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz, że nie została zgłoszona  

do innych konkursów o podobnej tematyce.  

 

Wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych ............................................................................................             

 

.................................................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko uczestnika/ uczestników konkursu) 

 

w bazie danych organizatorów konkursu oraz przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. poz. 1182 ) w celu przeprowadzenia konkursu oraz dalszego 

wykorzystania prac. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych wyżej. 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez organizatorów mojej pracy do celów naukowych i edukacyjnych oraz jej 

publikacji (nieodpłatnie) we fragmentach lub w całości z zachowaniem praw autorskich. 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................   

 
(miejscowość, data, podpis autora/ autorów pracy – jeżeli autor jest niepełnoletni również podpis jego rodziców/opiekunów) 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu  

 

pieczątka szkoły                                      miejscowość, data

                  

 

Protokół z etapu szkolnego (wzór) 
Ogólnopolski Konkurs  

200. rocznica utworzenia Towarzystwa Naukowego Krakowskiego 
 

dla uczniów  gimnazjów / szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2015/2016 

 

Pełna nazwa szkoły  ............................................................................................................................. 

Adres, telefon ......................................................................................................................................... 

Województwo/powiat ............................................................................................................................. 

 

Liczba wszystkich uczniów biorących udział w eliminacjach szkolnych: .............................  

 

 

Uczniowie, których indywidualne prace zostały przesłane do komisji ogólnopolskiej  

- kategoria: praca pisemna o charakterze historycznym (nie więcej niż 3 prace) 

L.p. Nazwisko ucznia Imię ucznia 

Liczba 

uzyskanych 

punktów 

Imię i nazwisko nauczyciela opiekuna 

naukowego 

          

          

     

 

 

Zespoły uczniów (nie więcej niż 4 osoby), których prace zostały przesłane do komisji 

ogólnopolskiej – kategoria: praca multimedialna (nie więcej niż 3 prace) 

Zespół 

nr  
Nazwisko ucznia Imię ucznia 

Liczba 

uzyskanych 

punktów 

Imię i nazwisko nauczyciela opiekuna 

naukowego 

 1. 

2. 

3. 

4. 

      

  1. 

2. 

3. 

4. 

      

 1. 

2. 

3. 

4. 
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Zespoły uczniów (nie więcej niż 4 osoby), których prace zostały przesłane do komisji 

ogólnopolskiej – kategoria: gazeta szkolna (nie więcej niż 3 prace) 

Zespół 

nr  
Nazwisko ucznia Imię ucznia 

Liczba 

uzyskanych 

punktów 

Imię i nazwisko nauczyciela opiekuna 

naukowego 

 1. 

2. 

3. 

4. 

      

  1. 

2. 

3. 

4. 

      

 1. 

2. 

3. 

4. 

   

 

 

 

 

Dodatkowe informacje o przebiegu Konkursu: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

 

 

Podpisy członków Komisji Konkursowej: 

Przewodniczący   ......................................................             ............................................. 

  

Członkowie:  ......................................................                   ............................................. 

......................................................                   ............................................. 

  

 

 

Dyrektor szkoły ..............................................    


