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Wojewódzki konkurs historyczny 

w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości 

pt. „Przystanek Niepodległa” 

 

I. Cele i założenia Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Przystanek Niepodległa” 

organizowanego w 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości. 

Celem konkursu jest rozbudzenie wśród młodzieży szkolnej zainteresowania  

i umiłowania historii ojczystej i dziejów regionu w okresie zmagań Polski o niepodległość 

oraz poszerzenie wiedzy na temat budowy struktur państwa polskiego, a także wojny o granice 

Rzeczypospolitej w latach 1918‒1921. Ponadto konkurs ma przyczynić się do rozwijania 

poczucia tożsamości narodowej, patriotyzmu lokalnego i umiłowania tzw. małej ojczyzny oraz 

promowania historii regionu kujawsko-pomorskiego w latach 1918‒1939. Ważnym celem 

projektu jest kształtowanie umiejętności analizy lokalnych zjawisk społeczno-politycznych  

w kontekście wydarzeń ogólnopolskich, a także umiejętności prezentacji wiedzy historycznej 

w nowoczesnej i atrakcyjnej dla młodego człowieka formie prezentacji audiowizualnych: 

krótkich etiud filmowych, reportaży, filmów dokumentalnych.  

II. Opis zadania konkursowego (wymagania dotyczące prac konkursowych)  

1. Zadaniem zespołów (do pięciu osób w zespole oraz dowolna liczba zespołów z danej klasy i 

szkoły) pod opieką merytoryczną nauczyciela (zwanego dalej opiekunem projektu) jest 

przygotowanie krótkiego (maksymalnie 10-minutowego) utworu multimedialnego, np. etiudy 

filmowej, filmu dokumentalnego, reportażu charakteryzującego i opisującego jedno 

szczególne dla regionu kujawsko-pomorskiego:  

‒ miejsce,  

‒ wydarzenie,  

‒ postać historyczną, lokalnego bohatera,  

‒ miejsce pamięci (upamiętnień np. tablicę pamiątkową, pomnik)  
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związane z historią odzyskania przez Polskę niepodległości (w przypadku województwa 

kujawsko-pomorskiego wydarzenia będą dotyczyć lat 1918–1920, a w przypadku postaci, 

bohaterów i miejsc pamięci ‒ 1918–1939). 

2. Czas trwania utworu nie może przekraczać 10 minut. Zadanie nie może być wykonane  

w formie prezentacji w programie PowerPoint – prace wykonane w tym formacie będą 

dyskwalifikowane. 

3. Forma pracy konkursowej powinna zostać opracowana w formie pliku multimedialnego 

(mp4, wmv, inne powszechnie używane formaty).  

4. Zadania opiekuna projektu: 

 

a. opiekun zgłasza zespół do konkursu (załącznik nr 1 do regulaminu) i przesyła 

zgłoszenie do 30 kwietnia 2018 r. na adres: katarzyna.maniewska@ipn.gov.pl 

b. opiekun wypełnia i sygnuje specjalną „metrykę pracy” (załącznik nr 2 do 

regulaminu), którą należy dołączyć do pracy konkursowej. Prace bez metryki nie będą 

oceniane.  

5. Praca konkursowa musi być samodzielną pracą twórczą, wykonaną z zachowaniem 

wszystkich zasad wynikających z dysponowania prawami autorskimi osób, których fragmenty 

dzieł wykorzystane zostały na potrzeby pracy konkursowej.  

6. Prace, których forma albo jej elementy (treści, zdjęcia, muzyka, etc.) będą naruszały 

powagę prezentowanego tematu lub godność osób w nich występujących, będą 

dyskwalifikowane.  

7. Prace w wersji elektronicznej (wraz z metryką pracy) należy przesłać na adres: 

piotr.wiejak@ipn.gov.pl. 

8. Prace anonimowe oraz prace nadesłane po terminie i niespełniające wymogów formalnych 

zawartych w regulaminie konkursu nie będą oceniane.   

III. Uczestnicy konkursu  

1. Projekt adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, klas gimnazjalnych w szkołach 

podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.  

mailto:piotr.wiejak@ipn.gov.pl
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2. Z uwagi na długość trwania projektu (przewidziano go na rok szkolny 2017/2018  

i 2018/2019 ‒ finał konkursu odbędzie się w listopadzie 2018 r.) do udziału zapraszamy 

uczniów następujących zespołów klas: 

a. klas VI i VII szkół podstawowych, 

b. klas II gimnazjów, 

c. klas I‒II liceów ogólnokształcących, I‒III techników, klas I branżowych szkół I stopnia  

i klas II zasadniczych szkół zawodowych. 

3. Konkurs przeprowadzony zostanie w trzech kategoriach wiekowych:  

 a. szkoły podstawowej, 

 b. gimnazjum, 

 c. szkoły ponadgimnazjalnej.  

IV. Organizatorzy konkursu  

1. Organizatorem konkursu są:  

 a. Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP  

w Gdańsku, Delegatura w Bydgoszczy, 

 b. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, 

 c.  Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. 

V. Skład komisji konkursowej 

Sześcioosobowa komisja konkursowa, która wyłoni finalistów konkursu (3 najlepsze prace  

w każdej z 3 kategorii), składać się będzie z pracowników delegowanych przez IPN, Urząd 

Wojewódzki i Kuratorium (każdy organizator deleguje po 2 osoby). Dodatkowo każdy  

z organizatorów może przyznać dowolnej pracy nagrodę specjalną . 

VI. Harmonogram konkursu 
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‒ 4‒6 kwietnia 2018 r. ‒ ogłoszenie konkursu oraz regulaminu konkursowego, 

‒ 6‒30 kwietnia 2018 r. ‒ przyjmowanie zgłoszeń zespołów klasowych wraz  

z tematem przygotowanej pracy; zgłoszenia dokonuje nauczyciel – opiekun projektu  

‒ 1 maja‒15 września 2018 r. ‒ okres nadsyłania prac, 

Uwaga: ostateczny termin nadsyłania prac na konkurs to 15 września 2018 r.  

‒ 22 października 2018 r. ‒ informacja o finalistach i zaproszenie na uroczysty finał 

wybranych zespołów klas wraz z nauczycielami, 

‒ 9 listopada 2018 r. ‒ uroczysty finał.  

VII. Ocena prac, nagrody 

1. Prace zostaną ocenione ze względu na: 

a. oryginalność pomysłu, 

b. poprawne operowanie faktami historycznymi, 

c. zgodność treści z tytułem pracy i tematem konkursu, 

d. stopień różnorodności wykorzystanych źródeł historycznych 

 

2. Nagrodami w konkursie są:  

 

 a. wycieczka do Gdańska dla zwycięskich zespołów (wstępny termin zaplanowany na 

19 listopada br.)  

  

 

 b. publikacje edukacyjne i naukowe oraz gry historyczne IPN, 

 

 

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone przez organizatorów na ich stronach internetowych 

zgodnie z harmonogramem. 

 

4. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień. 

 

5. Wręczenie nagród i zaprezentowanie zwycięskich prac odbędzie się w Bydgoszczy. 

Szczegółowy program zostanie podany na stronie internetowej organizatorów.  

 

6. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. 
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Załącznik nr 1 do regulaminu 

 

Formularz zgłoszeniowy do konkursu „Przystanek Niepodległa” 

 

 

 

1. Autor/autorzy pracy: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Tytuł i temat pracy: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Nazwa i adres szkoły, nr telefonu, adres (drużyna harcerska, dom kultury etc.): 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Imię i nazwisko opiekuna merytorycznego pracy: 

………………………………………………………………………………………………… 

tel.………………………………e-mail……………………………………………………….. 

 

 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych zgodnie z zapisami Ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) dla potrzeb 

związanych z realizacją konkursu. 

 

 

 

 

 

 

Miejscowość, data      Podpis opiekuna merytorycznego 

 

…………………..    ………………………………………………… 

 

Podpis autora (autorów) pracy 

 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 
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Załącznik nr 2  do regulaminu 

 

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

Tytuł pracy: 

 

 

 

Autor/autorzy pracy: 

 

 

Szkoła, klasa etc. 

 

 

 

Adres do korespondencji, e-mail: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[pieczęć szkoły] 

 

 

 

Telefony, fax, e-mail szkoły: 

Imię i nazwisko opiekuna projektu: 

 

 

 

Telefon kontaktowy  

do opiekuna projektu 

 

 

……………………….. 

(podpis opiekuna 

projektu) 

Krótki opis pracy (forma pracy, wykorzystane materiały itp.): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


