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K O N K U R S   H I S T O R Y C Z N O - L I T E R A C K I 

 

      

Organizator Konkursu:  

Jadwiga Wiśniewska - Poseł do Parlamentu Europejskiego 

Nagrody główne: 

  wyjazdy studyjne do Parlamentu Europejskiego w Brukseli  

 na zaproszenie Europoseł Jadwigi Wiśniewskiej 
 
 

R E G U L A M I N     K O N K U R S U  

I. Cel Konkursu 

1. Kształtowanie świadomości narodowej młodzieży na podstawie tradycji i wiedzy,           

a nie urazów i resentymentów. 

2. Ukazywanie, że doświadczenia historyczne narodów wpływają na kształtowanie postaw, 

mentalność kolejnych pokoleń i są podstawą ich własnego systemu wartości zwłaszcza 

w sytuacji koniecznej ofiary krwi i życia dla ich obrony. 

3. Zachęcanie młodzieży do podejmowania samodzielnych poszukiwań badawczych oraz 

wnikania w istotę procesów historycznych. 

II. Zasady Konkursu  

1. Konkurs jest skierowany do uczniów ostatnich klas szkół podstawowych (klas 7 i 8)  

i oddziałów gimnazjalnych  oraz szkół ponadgimnazjalnych. Składa się z dwóch etapów: 

I etap: szkolny – Szkolna Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą nauczyciel 

języka polskiego i nauczyciel historii, ocenia prace uczniów i kwalifikuje do II etapu 

(wojewódzkiego) Konkursu maksymalnie 3 prace. Komisja sporządza protokół według 

załączonego wzoru (załącznik Nr 1) i przesyła wraz z wyróżnionymi pracami               

do Organizatora Konkursu. 

II etap: wojewódzki – powołana przez Organizatora Konkursu Komisja, składająca        

się z polonistów i historyków ocenia prace i przyznaje wyróżnienia. 

2. Autor zgadza się bez zastrzeżeń na nieograniczone i bezterminowe wykorzystanie jego 

pracy i jej ewentualne opublikowanie. 

3. Praca powinna być przygotowana samodzielnie przez uczestnika Konkursu. 
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4. Do pracy konkursowej należy dołączyć formularz zgłoszeniowy wypełniony prawidłowo    

i czytelnie (załącznik Nr 2). 

5. Nadesłane prace nie będą zwracane. 

 

III. Forma pracy  

1. Praca, napisana w języku polskim, może mieć dowolną formę, np. esej, rozprawa, 

reportaż, wspomnienie. Objętość pracy: do 5 stron wydruku komputerowego (czcionka 

12 pkt.; interlinia 1,5; 30 wierszy na stronie). 

2. Prace konkursowe w postaci wydruku komputerowego wraz z kopią umieszczoną         

na opisanej imieniem i nazwiskiem płycie CD (zapisane w programie WORD) oraz 

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. 

3. Praca powinna zawierać notkę biograficzną o autorze pracy, dane o wykorzystanych 

źródłach i opracowaniach historycznych. 

4. Praca, podpisana imieniem i nazwiskiem autora, powinna również zawierać adres  

do korespondencji oraz imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna. 

5. Praca powinna być oryginalna – wcześniej nigdzie nie wykorzystywana. 

IV. Temat Konkursu 

Myśl przewodnia Konkursu brzmi: "Prawda i kłamstwo o Katyniu” 

 

V. Kryteria oceny prac konkursowych  

1. 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.  

2. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie. Opinie Komisji                   

o poszczególnych pracach nie będą udostępniane.  

VI. Nagrody  

1. Laureaci trzech pierwszych miejsc Konkursu w obu kategoriach (ostatnie klasy 

szkół podstawowych – klasy 7, 8 i oddziały gimnazjalne oraz szkoły 

ponadgimnazjalne) otrzymają następujące nagrody: 

 

– wyjazd studyjny do Parlamentu Europejskiego w Brukseli na zaproszenie 

Europoseł Jadwigi Wiśniewskiej. 
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     Najlepsze prace zostaną wyróżnione nagrodami książkowymi.  

 

     Dopuszcza się możliwość przyznania w obrębie każdej kategorii nagród równorzędnych. 

 

2. W związku z tym, że w tym roku odbywa się Jubileuszowa, X edycja Konkursu, 

zaproszenie na wyjazd studyjny do Parlamentu Europejskiego w Brukseli 

otrzymają także nauczyciele – opiekunowie zwycięskich prac (I, II i III miejsce) w 

obu kategoriach (maksymalnie 1 opiekun do każdej pracy).  

3. Najlepsze prace zostaną wydane w okolicznościowej publikacji stanowiącej 

podsumowanie  Konkursu. 

4. Decyzja Komisji co do podziału i formy nagród jest nieodwołalna. 

 

VII. Terminarz Konkursu  

1. Prace należy przesyłać do 28 lutego 2019 r. na adres Biura Poselskiego                      

Europoseł Jadwigi Wiśniewskiej w Częstochowie: 

Biuro Poselskie Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwigi Wiśniewskiej 

Al. Najświętszej Maryi Panny 24/11,  42-200 Częstochowa  tel. / fax (034) 313 31 40 

/ e-mail: jadwiga.wisniewska.ep@gmail.com 

      

Koperta powinna być opatrzona opisem:  
 

X Wojewódzki Konkurs Historyczno-Literacki „Prawda i kłamstwo o Katyniu” 
 

2. Laureaci Konkursu zostaną indywidualnie poinformowani o przyznanych nagrodach.  

3. Uroczyste podsumowanie Konkursu i gala wręczenia nagród odbędzie się w marcu 

2019 r.  

4. O dokładnym terminie laureaci i wyróżnieni zostaną powiadomieni przez Organizatora 

w stosownym terminie. Informacje będą także dostępne na stronie internetowej 

Organizatora. 

  

VIII. Postanowienia końcowe  

1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza akceptację warunków Regulaminu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w sposobie nagradzania 

uczestników Konkursu. 

3. W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje Organizator Konkursu                         

w porozumieniu z Komisją Konkursową. 

4. Przesłanie pracy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody jej autora na prezentację            

i jej publikację.  

5. Złożenie podpisanego oświadczenia, stanowiącego załącznik Nr 3a, 3b                         

do Regulaminu, jest równoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich do swojej pracy 

na rzecz Organizatora Konkursu oraz udzieleniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu oraz dalszego 

wykorzystania prac (załączniki 3a, 3b, 4). 

6. Autorzy wyróżnionych prac zostaną powiadomieni o terminie odbioru nagród. 
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7. Administratorem wszystkich danych osobowych podanych na potrzeby Konkursu, 

jest  Biuro Poselskie Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwigi Wiśniewskiej  

z siedzibą w Częstochowie (42-200, Aleja Najświętszej Maryi Panny 24/11, tel. 34 313 

31 40, 660 007 862).  Macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo 

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 

oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru. 

Więcej: https://jadwigawisniewska.pl/strony/regulamin. 

https://jadwigawisniewska.pl/strony/regulamin

