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z Powiatem Makowskim w tle

- 2019 r.

1. Celem Konkursu jest:

- popularyzacja  i  upowszechnianie  wśród  młodzieży  wiedzy  historycznej  o  powiecie
makowskim, ze szczególnym uwzględnieniem Ziemi Krasnosielckiej;

- współdziałanie sympatyków historii w przeprowadzeniu Konkursu;

- zachęcenie, szczególnie młodego pokolenia, do poznawania historii w praktyce, w tym
poprzez dofinansowywane wyjazdy grupy najlepszych uczestników Konkursu do miejsc
i obiektów historycznych oraz poznawanie terenu powiatu.

2. a/ Konkurs rozpocznie się  w kwietniu 2019 roku przygotowaniem i aktualizacją  bazy
pytań. Materiały stanowiące bazę pytań wraz z odpowiedziami do przygotowania się do
Konkursu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

b/ Pytania stanowiące bazę pytań wraz z odpowiedziami znajdują się również na stronie
internetowej TPZK www.tpzk.online w formie quizu.

c/ Ponadto materiały źródłowe pomocne w przygotowaniu się do Konkursu stanowią:

- Krasnosielckie Zeszyty Historyczne /2010-2019/ i  Wieści znad Orzyca /2007-2019/
dostępne na: www.tpzk.online

- Cezary Kocot,  Drążdżewo - kościół  drewniany,  otoczenie historyczne,  Drążdżewo
2007

- Powiat Makowski. Ocalić od zapomnienia - praca zbiorowa pod red. Joanny Rzepka,
Maków Mazowiecki 2008

- Na makowskim rynku - praca pod kier. Jolanty Krzyżewskiej i Katarzyny Olzackiej,
Maków Mazowiecki 2008

- Zamierzchła  przeszłość  ziemi  makowskiej  w  przydrożnych  kapliczkach,  figurkach
i krzyżach do roku 1939  -  praca zbiorowa pod red. Wandy Pawłowskiej,  Maków
Mazowiecki 2010

- Z  dziejów  szkolnictwa  średniego  w  Krasnosielcu  1951-2011 -  praca  zbiorowa,
Krasnosielc 2011

- Tadeusz Suski, Szkice z dziejów rodziny Suskich z Krasnosielca i z Sielunia, Różan
2012

- Tadeusz Suski, Różan, Sieluń i okolice – szkice z dziejów (koniec XVII wieku –
początek XX wieku), Różan 2017

3. X edycja Konkursu (rok szkolny 2018/9) skierowana jest do:

- uczniów  szkół  ponadpodstawowych  z  terenu  powiatu  makowskiego  oraz
innych współpracujących z TPZK,

- uczniów klas V-VII szkół podstawowych z terenu gminy Krasnosielc;



4. Test pisemny oceniający wiedzę uczestników odbędzie się w dniu 6 czerwca 2019 roku
w Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Krasnosielcu. Harmonogram testu przedstawia się
następująco:

– szkoły ponadgimnazjalne godz. 9:00 i 9:30;
– gimnazjum godz. 9:30 i 10:00;
– szkoły podstawowe godz. 10:30.

Każdy uczestnik udziela odpowiedzi samodzielnie.

5. Za organizację etapu pisemnego /pomieszczenia, obsługa komputerowa/ odpowiada ZS
im. T. Kościuszki w Krasnosielcu. 

6. Przewodniczący Kapituły Konkursu przygotuje zestaw pytań oraz przekaże go do ZS. 

7. Wyniki  testu  zostaną  automatycznie  wygenerowane  przez  program,  a  dostępne  będą
niezwłocznie po zakończeniu testu pisemnego.

8. a/ Najlepsi w poszczególnych kategoriach otrzymają upominki i dyplomy. 

b/ Wspólną  nagrodą  dla  grupy  najlepszych  uczestników  testu  pisemnego  będzie
sfinansowana przez samorządy, jednodniowa wycieczka w rejon Białowieży i Puszczy
Białowieskiej. 

c/ Uczestnicy  Konkursu  aktywnie  wspierający  dotychczas  Krasnosielckie  Zeszyty
Historyczne otrzymują dodatkowo po 5 pkt.

d/ Celem zachęcenia do wzięcia udziału w Konkursie uczestników z innych gmin, każda
ze  szkół  spoza  gminy  Krasnosielc  delegująca  swoich  uczestników  ma  zapewnione
miejsca na wycieczce /warunkiem jest uzyskanie przez tą osobę min. 80% punktów/.

9. Ze  względów  organizacyjnych  proszę  do  3  czerwca  zgłosić  przewidywaną  liczbę
uczestników z każdej ze szkół na e-mail rutkowski.plus@gmail.com lub kom. 796 030
115.

10. Skład  Kapituły  Konkursu  stanowią:  Sławomir  Rutkowski  –  przewodniczący  oraz
Aleksandra  Rykaczewska,  Konrad  Zysk,  Anna  Larenta  oraz  Anna  Drejko,  Beata
Grabowska, Tomasz Olkowski i Agnieszka Radomska.

11. Sprawy nie ujęte w niniejszym Regulaminie i  sporne rozpatruje  i rozstrzyga Kapituła
Konkursu. 
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