Sukces naszych uczniów w konkursie o Powstaniu Styczniowym
W 2013 roku obchodziliśmy 150. rocznicę Powstania Styczniowego.
( ...) to jedno z najbardziej dramatycznych i ważnych wydarzeń w naszej historii nowożytnej.
Podjęto tę walkę w skrajnie trudnych warunkach i była ona świadectwem wielkiej narodowej
determinacji w dążeniu do odbudowania własnego, suwerennego państwa polskiego.
I choć Powstanie zakończyło się porażką, to płynące z niego doświadczenia Polacy
wykorzystali w dalszych działaniach na rzecz niepodległości, uwieńczonych sukcesem
w listopadzie 1918 roku „Dla nas, żołnierzy wolnej Polski – stwierdził w rozkazie
z 21 stycznia 1919 roku Józef Piłsudski – powstańcy 1863 roku są i pozostaną ostatnimi
żołnierzami Polski, walczącej o swą swobodę, pozostaną wzorem wielu cnót żołnierskich,
które naśladować będziemy”- jak napisano na oficjalnej stronie www.prezydent.pl.
W związku z tym wydarzeniem Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach ogłosiło
konkurs „1863 – Powstanie Styczniowe w Bibliotekach Cyfrowych”.
Do rywalizacji zgłosiło się czternaście zespołów trzyosobowych, do finału zakwalifikowało
się pięć drużyn, w tym trzy z naszego gimnazjum. Konkurs był pracochłonny i trudny.
Uczniowie rozpoczęli zmagania w grudniu, w tygodniu ukazywały się dwa zestawy po trzy
pytania, łącznie do rozwiązania było siedem zestawów. Tempo było duże, gdyż na odpowiedź
organizator przewidział tylko tydzień, a zadania były obszerne, wymagały znalezienia
odpowiedniej literatury w Bibliotekach Cyfrowych i udzielenia odpowiedzi na zadane tematy.
Nasi gimnazjaliści poradzili sobie bardzo dobrze w obydwu etapach, zajmując w finale
pierwsze trzy miejsca, nie dając szans kolegom z gimnazjum w Klukowej Hucie, z którymi
rywalizowali w ostatnim etapie. Zmagania odbyły się w sześciu różnych kategoriach, m.in.
czytania tekstu ze zrozumieniem, rozpoznawania dowódców walk powstańczych ze zdjęć i
opisu, praca z mapami itp.
Wysoki poziom konkursu podkreślał organizator Waldemar Herzberg-kierownik
Biblioteki Pedagogicznej w Kartuzach oraz członkowie komisji, którymi byli nauczyciele
historii z liceów ogólnokształcących.
W konkursie udział wzięli:
 Luiza Braniecka, Paweł Borowicz - I miejsce
 Kacper Tokarzewski, Paweł Stangora, Jakub Bisewski - II miejsce
 Rafał Bosz, Tadeusz Cirocki – III miejsce
Gratulujemy im sukcesu!
Uczniowie pracowali pod opieką Grażyny Czechowskiej i Joanny Giezek.
Autorka artykułu – Grażyna Czechowska
.

