
KONKURS LITERACKI "MOJE SPOTKANIE ZE ŚWIADKIEM HISTORII"  
DLA MAZOWIECKICH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 

EDYCJA IV 
 
REGULAMIN KONKURSU 

 
A. CELE KONKURSU 

Konkurs ma na celu zwiększenie zainteresowania młodzieży historią najnowszą, zwrócenie 
uwagi na możliwości poszerzenia swej wiedzy dzięki bezpośrednim kontaktom z 
otaczającymi nas ludźmi, dostrzegania ich potrzeb, nawiązywaniu przyjaźni. Istotnym 
elementem jest podnoszenie umiejętności przeprowadzenia wywiadu, formułowania 
wypowiedzi i prawidłowego redagowania pracy. 

 
B. TEMATYKA I ZASADY KONKURSU 

1. W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie i słuchacze ponadpodstawowych 
mazowieckich placówek oświatowych. 

2. Praca powinna mieć formę wywiadu przeprowadzonego samodzielnie przez uczestnika 
konkursu z osoba, która przeżyła i pamięta ważne wydarzenia z przeszłości (do końca lat 
dziewięćdziesiątych XX w.). 

3. Praca powinna liczyć 2 - 5 stron wydruku komputerowego w formacie stand. (12). Może 
zawierać fotografie, mapki, plany, kserokopie dokumentów. Powinna być estetyczna                 
i poprawnie napisana. 

4. Praca powinna zawierać krótką informację o bohaterze/bohaterce wywiadu oraz wska-
zywać możliwość kontaktu z nim. 

5. Praca powinna być anonimowa, opatrzona jedynie hasłem lub godłem autora. Dane 
autora (imię, nazwisko, klasa, szkoła, kontakt) oraz imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna 
powinny zostać dołączone w oddzielnej kopercie. 

6. Prace powinny zostać przesłane do sekretariatu CKZiU nr 1 w podanym terminie. 
7. W składzie jury znajdą się: przedstawiciel dzielnicy Wola, przedstawiciele organizacji 

współpracujących z CKZiU nr 1, nauczyciele historii z CKZiU nr 1. 
8. Prace oceniane będą w dwu kategoriach: gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. 

 
C. TERMINARZ 

1. Przesłanie regulaminu konkursu do szkół - do 10 września 2016 r. 
2. Przyjmowanie zgłoszeń - do 31.października 2016 r. 
3. Przyjmowanie prac - do 31 stycznia 2017 r. 
4. Ogłoszenie wyników konkursu - do 28 lutego 2017 r. na stronie CKZiU nr 1 
6. Uroczyste zakończenie - IV Gala w Muzeum Niepodległości (kwiecień 2017 r.) 

 
D. NAGRODY 

1. Miejsca I, II, III - dyplomy i nagrody rzeczowe lub puchary 
2. Wyróżnienia - dyplomy i upominki 
3. Wyróżnienia specjalne - dyplomy i puchary 
4. Nauczyciele-opiekunowie laureatów - dyplomy i upominki 

 
E. SPONSORZY 

1. Urząd Dzielnicy Wola - nagrody rzeczowe i książki 
2. Fundacja "Wystawa Warszawa Walczy 1939 - 1945" - książki 
3. Muzeum Niepodległości  - upominki 
4. CKZiU nr 1 - dyplomy 
5. Sponsorzy indywidualni 

ZAPRASZAMY !!! 


