
Ad fontes! 
OdKryWAMy 

TAJeMNice KALisZA 
i regiONU KALisKiegO
Archiwum Państwowe w Kaliszu serdecznie zaprasza wszyst-
kich młodych miłośników historii regionu kaliskiego do 
wzięcia udziału w  tegorocznej edycji konkursu Ad fontes! 
Odkrywamy tajemnice Kalisza i regionu kaliskiego. 

6. TerMiNy
Prace należy przekazywać do siedziby Archiwum Państwowego w Kaliszu przy 
ul. Poznańskiej 207 do 19 maja 2023 r. włącznie (codziennie, od poniedziałku 
do piątku, w godz. 7.30-15.30). 

Podsumowanie konkursu nastąpi tradycyjnie pod-
czas obchodów Święta Miasta Kalisza w  czerwcu 
2023 r. O  dokładnym terminie i  miejscu rozstrzy-
gnięcia konkursu uczestniczące w nich szkoły zostaną 
powiadomione osobnym pismem. 
W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego 
(62) 767 10 22 wew. 6 
bądź mailowego sekretariat@archiwum.kalisz.pl



Odkrywamy 
tajemnice Kalisza 
i regionu kaliskiego

I. Cele konkursu:
 — zainteresowanie młodzieży historią Kalisza i regionu kaliskiego
 — budzenie pasji poznawczej wśród uczniów
 — popularyzacja zasobu Archiwum Państwowego w Kaliszu
 — odkrywanie nieznanych tajemnic regionu kaliskiego

II. organIzator:
 Archiwum Państwowe w Kaliszu
Współorganizatorzy:
	 •	Miasto	Kalisz
	 •	Starostwo	Powiatowe	w Kaliszu

III. organIzaCja konkursu

1. AdresAci:
Konkurs będzie rozstrzygany w dwóch kategoriach wiekowych:

 — uczniów szkół podstawowych
 — uczniów szkół średnich

W zmaganiach konkursowych mogą rywalizować ze sobą drużyny wystawione 
przez szkoły, liczące maksymalnie do 3 osób. szkoły mogą również wystawiać 
indywidualnych uczestników konkursu. Jedna szkoła może zgłosić nieograniczoną 
ilość drużyn i uczestników indywidualnych. Nad pracami wszystkich uczestników 
czuwa wyznaczony nauczyciel. 

2. ZAgAdNieNiA
Zadaniem uczestników jest opracowanie dwóch z trzech tematów do wyboru:
•	 Mieczysław	Jałowiecki	–	patriota	z Kamienia
•	 Aleksandra	Piłsudska	–	jej	związki	ze	Szczypiornem	i Kaliszem
•	 Bracia	Kościelniakowie	–	artyści	rodem	z Kalisza

3. ZAdANiA 
Podajemy trzy zagadnienia, z  których uczestnicy niezależnie od kategorii wiekowej 
wybierają do pracowania dwa. Te same zasady stosuje się zarówno do drużyn jak i indy-
widualnych uczestników. Pozostawiamy natomiast zupełną dowolność jeśli chodzi o formę 
wykonania zadania. Zwracamy uwagę na fakt, że dla Jury przede wszystkim liczy się 
nietuzinkowy pomysł zrealizowany w solidny sposób. Prace mogą mieć wymiar:

 — plastyczny (plakat, makieta, obraz itp.);
 — pisemny (tradycyjne opracowanie, album itp.);
 — multimedialny (prezentacja multimedialna na nośniku cd/ dVd, strona interne-
towa, profil na portalu społecznościowym). Nie oceniamy prac złożonych na nośnikach 
pamięci	USB;

 — audiowizualny (film, wywiad telewizyjny lub radiowy, rekonstrukcja historyczna 
utrwalona na nośniku cd/dVd).

4. MATeriAły źródłOWe
Organizatorzy zostawiają uczestnikom zupełną dowolność w wyborze materiału źródło-
wego wykorzystywanego do wykonania zadań konkursowych. Każda praca wymaga 
jednak podania bibliografii. różnorodność źródeł i sposób ich wykorzystania będą mieć 
wpływ na ocenę pracy. Uczestnicy konkursu mogą skorzystać także z zasobu Archiwum 
Państwowego w Kaliszu. istnieje możliwość samodzielnego sporządzania kopii fotogra-
ficznych materiałów archiwalnych przeglądanych w pracowni naukowej. Zapraszamy do 
odwiedzenia nas z aparatem fotograficznym, po wcześniejszym umówieniu wizyty. 

5. OceNiANie
Archiwum Państwowe w Kaliszu powoła komisję, która dokona oceny zgłoszonych prac. 
Wszystkie prace dopuszczone do oceny przez Jury muszą obligatoryjnie zawierać:

 — imię i nazwisko autora/autorów pracy, 
 — imię i nazwiska nauczyciela,
 — nazwę szkoły zgłaszającej uczestnika/uczestników,
 — bibliografię,
 — wydrukowaną i  podpisaną zgodę opiekunów prawnych uczestników konkursu na 
przetwarzanie danych osobowych i wizerunku w materiałach promocyjnych kon-
kursu	–	zgoda	stanowi	załącznik	do	regulaminu	–	można	ją	pobrać	ze	strony	inter-
netowej Archiwum pod adresem www.archiwum.kalisz.pl

Prace, które nie będą zawierały powyższych danych nie będą oceniane. 


