
 

 

 

WOJEWÓDZKI KONKURS HISTORYCZNO-LITERACKI 

„WIELKOPOLANIE W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” 

 

I. Organizatorzy 

1. Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie, ul. Niezłomnych 2, 62-030 Luboń,          

tel. 61 813 06 81, 

2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie, ul. Sowiniecka 75, 62-050 Mosina,  

tel. 61 813 67 17.  

II. Patronat honorowy 

1. Centrum Instytut Wielkopolski przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza  

w Poznaniu. 

III. Cele konkursu 

1. Pobudzenie zainteresowania przeszłością regionu oraz rozwijanie szacunku 

do przeżyć i dorobku minionych pokoleń. 

2. Wykorzystanie przekazu międzypokoleniowego do przygotowania pracy 

konkursowej. 

3. Kształcenie umiejętności pracy ze źródłem historycznym (np. relacjami świadków, 

dziennikami, wspomnieniami, listami, fotografiami, dokumentami, rodzinnymi 

pamiątkami). 

4. Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych wśród młodzieży. 

IV. Zakres chronologiczny pracy konkursowej: lata 1939 ‒ 1945. 
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V. Zasady uczestnictwa w konkursie 

1. Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół podstawowych: uczniów klas siódmych 

i ósmych z terenu województwa wielkopolskiego. 

2. Zadanie konkursowe polega na napisaniu w oparciu o materiały źródłowe pracy 

historyczno-literackiej przedstawiającej historię z okresu II wojny światowej na terenie 

Wielkopolski. Ważnym źródłem mogą być: wywiady ze świadkami wydarzeń, przekaz 

międzypokoleniowy, pamiątki zgromadzone w rodzinnym archiwum lub muzeum 

regionalnym. 

3. Praca konkursowa może mieć dowolną formę literacką. Powinna zawierać np. fotografie, 

fragmenty wywiadów, materiał archiwalny. 

4. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami indywidualnymi, własnymi, wcześniej 

nieopublikowanymi i nienagradzanymi w innych konkursach. Nadesłanie pracy  

na konkurs jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia w ww. sprawie. 

5. Uczeń przygotowuje pracę pod opieką merytoryczną nauczyciela, rodzica lub opiekuna 

prawnego. 

6. Konkurs ma charakter dwuetapowy: szkolny i wojewódzki.  

7. Na etapie szkolnym komisja powołana przez dyrektora szkoły wyłania 3 najlepsze prace. 

W przypadku dużej liczby zgłoszeń do konkursu z jednej szkoły dopuszcza się 

możliwość wyboru 5 prac na etapie szkolnym, który należy przeprowadzić do 20.02.2023 

roku.  

8. Każdy uczestnik może przygotować na Konkurs tylko jedną pracę w formie wydruku 

oraz w wersji elektronicznej (czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5). 

Praca musi być opatrzona bibliografią, a materiał źródłowy powinien być opisany. 

Długość pracy nie powinna przekraczać 15 stron. Na stronie tytułowej należy zamieścić: 

imię i nazwisko autora, tytuł pracy, nazwę i adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna 

merytorycznego. Praca może zawierać dedykację. Do pracy należy dołączyć 

oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego (Załącznik nr 2). 

9. Nadsyłając pracę na konkurs autor/rodzice/prawni opiekunowie autora wyrażają zgodę  

na publikację lub udostępnienie materiału (w inny sposób w całości lub we fragmentach) 

przez Organizatorów.  

10. Prace nadesłane na Konkurs nie będą odsyłane autorowi; złożenie prac na Konkurs jest 

równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatorów prawa własności 
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materiałów. Jednocześnie Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac 

w celach promocyjnych bez uiszczania honorarium. 

11. Szkolna komisja konkursowa odpowiedzialna jest za przesłanie wyróżnionych na etapie 

szkolnym prac. Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym (Załącznik nr 1) oraz 

oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego (Załącznik nr 2) należy nadsyłać na adres 

Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie (ul. Niezłomnych 2, 62-030 Luboń) oraz drogą 

elektroniczną na adres e-mail renata.welniak@zabikowo.eu w nieprzekraczalnym 

terminie do 28 marca 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego). 

12. Udział w konkursie jest bezpłatny. Koszty związane z opracowaniem prac i ich 

przesłaniem do Konkursu ponosi uczestnik. 

13. Regulamin konkursu jest dostępny na stronach internetowych Organizatorów: Muzeum 

Martyrologicznego w Żabikowie www.zabikowo.eu oraz Szkoły Podstawowej nr 2 

w Mosinie www.sp2mosina.edu.pl.   

VI. Ocena prac 

1. Kryteria oceny prac na etapie szkolnym i wojewódzkim: 

a) zgodność pracy z tematem i zakresem chronologicznym, 

b) rzetelne opracowanie materiałów źródłowych w oparciu, o które powstała praca, 

c) atrakcyjne, spójne przedstawienie historii, 

d) poprawność językowa tekstu. 

2. Ocena prac: 

a) etap szkolny – szkolna komisja konkursowa wg kryteriów z punktu 1. wyłania 

3 prace (w przypadku dużej liczby zgłoszeń do konkursu z jednej szkoły 

dopuszcza się możliwość wyboru 5 prac na etapie szkolnym), które przesyła na 

etap wojewódzki, 

b) etap wojewódzki – oceny prac dokona jury powołane przez Organizatorów. 

Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne. 

c) Laureaci wyłonieni zostaną do dnia 30.04. 2023 r.  

d) Lista laureatów zostanie opublikowana na stronach internetowych Organizatorów. 

Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu pocztą tradycyjną. 

e) Przyznane zostaną 3 nagrody (I, II, III miejsce) oraz wyróżnienia.  Nagrodzeni 

i wyróżnieni uczniowie otrzymają nagrody i dyplomy. Opiekunowie laureatów 

otrzymają pisemne podziękowania. 

mailto:renata.welniak@zabikowo.eu
http://www.zabikowo.eu/
http://www.sp2mosina.edu.pl/
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f) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania większej liczby nagród 

i wyróżnień. 

g) Laureaci konkursu przygotowują na galę kilkuminutową prezentację swoich prac. 

h) Gala wręczenia nagród odbędzie się 12 maja 2023 r. Na uroczyste wręczenie 

nagród zaproszeni zostaną laureaci, ich opiekunowie i dyrektorzy szkół, którzy 

o terminie i miejscu organizacji gali zostaną poinformowani drogą pisemną. 

Jednocześnie Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu 

ogłoszenia wyników i wręczenia nagród lub odwołania gali w zależności 

od czynników niezależnych od organizatorów. 

VII. Harmonogram konkursu 

1. Opublikowanie informacji o konkursie na stronach organizatorów do końca września 

2022 r. 

2. Etap szkolny należy przeprowadzić do 20.02.2023 r. 

3. Prace wyłonione w etapie szkolnym należy przesłać na adres Muzeum 

Martyrologicznego w Żabikowie do dnia 28.03.2023 r. (decyduje data stempla 

pocztowego). 

4.  Laureaci wyłonieni zostaną do dnia 30.04.2023 r.  

5. Gala wręczenia nagród odbędzie się 12.05.2023 r. 

Uwagi końcowe 

1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady 

i warunki prowadzenia konkursu.  

2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, 

uszkodzone lub opóźnione prace zgłoszone na konkurs powstałe bez winy 

Organizatorów. 

3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób 

trzecich przez autora pracy zgłoszonej na konkurs.  

4. Ewentualne spory pomiędzy Organizatorem Konkursu a uczestnikiem zostaną 

rozstrzygnięte polubownie. 

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. 

6. Osobami do kontaktu w sprawie Konkursu są: 

‒ Renata Wełniak: e-mail: renata.welniak@zabikowo.eu, tel. 61 813 06 81, 

‒ Beata Buchwald: e-mail: beata.buchwald@sp2mosina.edu.pl, tel. 600 796 686. 

mailto:renata.welniak@zabikowo.eu
mailto:beata.buchwald@sp2mosina.edu.pl
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