VIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNO-LITERACKI

Polskie więźniarki w Ravensbrück
pod patronatem dr Wandy Półtawskiej
Regulamin
Cele konkursu:
 Kształtowanie świadomości narodowej młodzieży.
 Ukazywanie, że doświadczenia historyczne narodów wpływają na kształtowanie
postaw, mentalność kolejnych pokoleń i są podstawą ich własnego systemu
wartości społecznych i etycznych.
 Zachęcanie młodzieży do podejmowania samodzielnych poszukiwań badawczych
oraz wnikania w istotę procesów historycznych.
 Rozwijanie umiejętności pracy uczniów z różnorodnymi źródłami historycznymi
i literackimi.
 Rozwijanie myślenia historycznego o charakterze przyczynowo – skutkowym.

2. Zasady Konkursu:
 Konkurs jest skierowany do uczniów klas VII – VIII SP oraz uczniów
wszystkich typów szkół ponadpodstawowych.
Prace ocenia komisja powołana przez Organizatora Konkursu, składająca się z
polonistów i historyków oraz przyznaje nagrody i wyróżnienia.
 Każda szkoła może nadesłać maksymalnie 6 prac z w/w kategorii wiekowych
 Autor zgadza się bez zastrzeżeń na nieograniczone i bezterminowe wykorzystanie
jego pracy i jej ewentualne opublikowanie.

 Praca powinna być przygotowana samodzielnie przez uczestnika Konkursu.
 Do pracy konkursowej należy dołączyć formularz zgłoszeniowy wypełniony
prawidłowo i czytelnie (załącznik Nr 1).
 Nadesłane prace nie będą zwracane.

3. Forma pracy:
 Praca, napisana w języku polskim, może mieć dowolną formę, np. esej, rozprawa,
reportaż, wspomnienie.
 Objętość pracy: do 3 stron wydruku komputerowego (czcionka 12 pkt.; interlinia
1,5; 30 wierszy na stronie lub do 30 slajdów wykonanych w programie Power
Point).
 Prace konkursowe w postaci wydruku komputerowego ( w tym również
prezentacja multimedialna) wraz z kopią umieszczoną na opisanej imieniem i
nazwiskiem płycie CD (zapisane w programie WORD z rozszerzeniem *.doc lub
Power Point) wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym powinny być
przesłane na adres podany w dalszej części regulaminu. Każda z prac wraz z płytą
CD powinna być umieszczona w osobnej koszulce foliowej. Nie należy przesyłać
prac pocztą elektroniczną.
 Praca bez załączonej płyty CD zostaje zdyskwalifikowana
 Praca powinna zawierać bibliografię.
 Praca powinna być oryginalna – wcześniej nigdzie nie publikowana.

4. Temat Konkursu:
Myśl przewodnia Konkursu brzmi: "Polskie więźniarki w Ravensbrück".

Temat pracy:
Śmierć, ból, cierpienie oraz strach i obawa jako czynniki kreujące rzeczywistość w KL
Ravensbrück.

5. Kryteria oceny prac konkursowych
Komisja Konkursowa oceni prace według następujących kryteriów:
 Historyczny charakter pracy, czyli odtworzenie cząstki przeszłości, zadanie
to można zrealizować poprzez wykorzystanie źródeł historycznych.
 Samodzielność (oryginalność) konstrukcji pracy, która powstała na podstawie
własnych przemyśleń.
 Zebranie bibliografii do danego tematu.
 Umiejętność analizy zebranych źródeł i materiałów.
 Ocena sposobu stawiania pytań i wyciągania wniosków.
Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.
6. Nagrody
 Laureaci Konkursu wraz z opiekunem pod kierunkiem którego została
przygotowana praca, otrzymają następujące nagrody:
- wyjazd edukacyjny do byłego obozu zagłady w Ravensbrück dla
zdobywców I – III miejsca wraz z opiekunami
- nagrody rzeczowe i książkowe
 Dopuszcza się możliwość przyznania w obrębie każdej kategorii nagród
równorzędnych.
 Najlepsze prace zostaną wydane w okolicznościowej publikacji stanowiącej
podsumowanie Konkursu.
 Decyzja Komisji co do podziału i formy nagród jest nieodwołalna.

7. Terminarz Konkursu
 Prace należy przesyłać do 31.05.2019 r. na adres:
Szkoła Podstawowa w Pińczycach
ul. Śląska 3 , 42-350 Koziegłowy
 Koperta powinna być opatrzona opisem VIII Ogólnopolski Konkurs
Historyczno-Literacki „Polskie więźniarki w Ravensbrück”

 Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie szkoły:
zspinczyce.szkolnastrona.pl najpóźniej w dniu 02.09.2019 r.
 Laureaci Konkursu zostaną indywidualnie poinformowani o wynikach konkursu
 Uroczyste podsumowanie Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w Krakowie
w dniu 20.09.2019 r. o godzinie 11:00 (aula bł. Jakuba Strzemię,
ul. Franciszkańska 4).
 Nagrody nie będą rozsyłane pocztą.
8. Postanowienia końcowe
 Uczestnictwo w Konkursie oznacza akceptację warunków Regulaminu.
 W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje Organizator Konkursu w
porozumieniu z Komisją Konkursową.
 Przesłanie pracy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody jej autora na prezentację
i jej publikację.
 Organizator nie zapewnia zwrotu kosztów dojazdu na uroczystość podsumowania
konkursu w Krakowie.
 Miejscem zbiórki odjazdu do Ravensbrück jest Szkoła Podstawowa w
Pińczycach (inne miejsca znajdujące się na trasie przejazdu do uzgodnienia).

9. Proponowana literatura
Półtawska W., I boję się snów, Stare rachunki, Beskidzkie rekolekcje
Wińska U., Zwyciężyły wartości. Wspomnienia z Ravensbrück, Więzi. Losy więźniarek
z Ravensbrück
Brzosko-Mędryk D., Mury w Ravensbruck, MAW 1979.
Chrostowska G., Jakby minęło już wszystko, oprac. A. L. Gzella, Lublin 2002. (wybór poezji i
biografia poetki)
Kiedrzyńska W., Ravensbrück – kobiecy obóz koncentracyjny, Warszawa 1965.

Za organizację Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno-Literackiego

Polskie więźniarki w Ravensbrück
dla uczniów klas podstawowych i ponadpodstawowych odpowiada:
Szkoła Podstawowa w Pińczycach
Organizatorów wspierają:
Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie
Gmina i Miasto Koziegłowy
Rada Rodziców SP w Pińczycach
Dodatkowych informacji o konkursie udziela:
Joanna Sularz, tel. 34 314 35 36, Szkoła Podstawowa w Pińczycach,
woj. śląskie

