Ogólnopolski konkurs historyczny

„»Człowiek jest ludzki w ludzkich warunkach«. Gustaw Herling-Grudziński na tle
historii Polski”.

Regulamin ogólnopolskiego konkursu historycznego

„»Człowiek jest ludzki w ludzkich warunkach«. Gustaw HerlingGrudziński na tle historii Polski”.
1. Organizatorzy:
Organizatorem konkursu jest Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Łodzi, 91-479 Łódź, ul. Orzeszkowej 31/35.
2. Cele konkursu:
 poznanie biografii Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
 poszerzenie i ugruntowanie wiedzy o dziejach Polski w okresie II wojny światowej
ze szczególnym uwzględnieniem historii represji wobec obywateli polskich w ZSRS
 kształtowanie umiejętności opracowywania krótkich tekstów dziennikarskich,
literackich i popularnonaukowych
 kształcenie umiejętności pracy zespołowej
3. Warunki udziału w konkursie:
 Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski.
 Konkurs jest dwuetapowy.
 Do konkursu przystępują trzyosobowe zespoły uczniowskie.
 W konkursie mogą wziąć udział maksymalnie trzy zespoły z jednej szkoły. Każdy
zespół może zgłosić jedną pracę konkursową.
4. Udział uczniów w konkursie zgłasza dyrektor szkoły do Oddziałowego Biura Edukacji
Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi poprzez wypełnienie formularza
zgłoszeniowego (stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).
Zgłoszenie wraz z wypełnionymi załącznikami nr 4, 5 i 6 (obowiązek informacyjny) należy
przesłać na adres pocztowy: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi, ul. Elizy
Orzeszkowej 31/35, 91-479 Łódź, z dopiskiem „Człowiek jest ludzki w ludzkich
warunkach«. Gustaw Herling-Grudziński na tle historii Polski” lub mailowy:
magdalena.zapolska@ipn.gov.pl lub oben.lodz@ipn.gov.pl.
5.W pierwszym etapie konkursu trzyosobowy zespół uczniowski przygotowuje do wyboru:
a) projekt gazety szkolnej, tradycyjnej – w formacie pdf, doc lub druku, bądź multimedialnej,
poświęconej postaci Gustawa Herlinga-Grudzińskiego i/lub wybranemu aspektowi historii
Polski (patrz: punkt 2. Regulaminu):
- o objętości minimum 4 stron
- z zachowaniem układu charakterystycznego dla wydawnictwa prasowego
- zawierającym minimum 2 wypowiedzi mieszczące się w obrębie gatunków prasowych
(artykuł wstępny, dyskusja, esej, felieton, kalendarium, notatka, recenzja, relacja, reportaż,
sprawozdanie, sylwetka, wywiad)
lub
b) amatorskie nagranie audycji radiowej w pliku MP3 poświęconej postaci Gustawa HerlingaGrudzińskiego i/lub wybranemu aspektowi historii Polski (patrz: punkt 2. Regulaminu):
- o długości od 5 do 10 minut
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- zawierającym minimum 2 wypowiedzi mieszczące się w obrębie gatunków radiowych
(dyskusja, felieton, kalendarium, pogadanka, relacja, reportaż, sonda, wywiad, obrazki
dźwiękowe [połączone w jedną całość kilka głosów i dźwięków] ).
6. Projekt gazety/nagranie audycji wraz z metryczką pracy (Załącznik nr 2) należy przesłać na
adres pocztowy (Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytut Pamięci Narodowej w
Łodzi, ul. Orzeszkowej 31/35, 91-479 Łódź, z dopiskiem „Konkurs historyczny”) lub
mailowy (magdalena.zapolska@ipn.gov.pl lub oben.lodz@ipn.gov.pl), korzystając np. z
portalu WeTransfer.
7. Komisja konkursowa, złożona z pracowników Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP
Oddział w Łodzi wybierze osiemnaście najlepszych prac. W projekcie oceniane będą:
oryginalność ujęcia tematu, poprawność merytoryczna i językowa, projekt graficzny (skład,
łamanie, montaż), samodzielność wykonania pracy. Wykrycie plagiatu będzie podstawą do
dyskwalifikacji drużyny. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają
odwołaniom.
8. Do drugiego etapu zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 12 zespołów.
9. Zakwalifikowane zespoły rozwiązują 15-16 listopada br. w ciągu 48 godzin test online.
Wyniki testu (90-100% – 4 pkt; 70-89% – 3 pkt.; 50-69% – 2 pkt; 30-49% – 1 pkt)
zostaną dopisane do punktów zdobytych podczas finału.
9. Finał konkursu odbędzie się 22 listopada br. w gmachu Muzeum Miasta Łodzi (Łódź, ul.
Ogrodowa 15). Organizatorzy Konkursu zapewniają nocleg dla każdego zespołu i opiekuna.
10. Etap finałowy ma formę turnieju wiedzy o:
 biografii Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
 historii obozów pracy w ZSRS
 historii Polski w latach 1939-1989, w tym:
a. polityka niemieckich i sowieckich władz okupacyjnych na ziemiach polskich
1939-1945
b. represje sowieckie wobec obywateli II Rzeczpospolitej
c. Polskie Państwo Podziemne
d. Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie 1939-1945
e. główne instytucje polskiego życia politycznego i kulturalnego w Europie
Zachodniej w latach 1945-1989
 powszechnej historii II wojny światowej, w tym:
a. dyplomacja i polityka międzynarodowa
b. przełomowe wydarzenia militarne
Turniej składa się z trzech rund. W pierwszej rundzie udział wezmą wszystkie
zakwalifikowane zespoły, które odpowiadają ustnie na 5 pytań. Do drugiej rundy przechodzi
6 drużyn, które osiągnęły najwyższe wyniki po zsumowaniu punktów z testu online
i pierwszej rundy finału. W tej części drużyny odpowiadają ustnie na 5 pytań. Do trzeciej
rundy przechodzą 3 drużyny, które uzyskały najlepsze wyniki po zsumowaniu punktów z
rundy pierwszej, drugiej oraz testu online. Rywalizujące zespoły będą odpowiadać ustnie na
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pytania opracowane na podstawie literatury podanej przez organizatorów w załączniku nr 3.
Zadania będą wymagały wykazania się wiedzą oraz umiejętnością analizy tekstów
źródłowych, ikonografii i mapy.
11. Zwycięzcą zostanie zespół, który uzyska największą liczbę punktów w trzeciej rundzie
finału turnieju W przypadku wyników ex aequo i wyczerpania puli pytań, o zwycięstwie
zdecyduje suma punktów z testu online oraz wszystkich rund finału.
12. Dla wszystkich uczestników finału przewidziane są nagrody rzeczowe.
13. Terminy:
 zgłaszanie uczestników – do 4 października 2019 r.
 nadsyłanie prac – do 28 października 2019 r. (w przypadku drogi pocztowej decyduje
data stempla pocztowego).
 ogłoszenie wyników pierwszego etapu – 8 listopada 2019 r.
 test online dla drużyn zakwalifikowanych do finału – 15-16 listopada 2019 r.
 finał konkursu – 22 listopada 2019 r.
14. Ochrona danych osobowych
 Opiekun merytoryczny/ uczestnik konkursu (lub rodzic/opiekun prawny w przypadku
uczestników niepełnoletnich) potwierdzą znajomość i akceptację regulaminu, wyrażą
zgodę na przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi oraz wyrażą zgodę na
publikację nazwiska i wizerunku na stronie internetowej i innych kanałach
komunikacyjnych Organizatora. Zgodnie z załącznikiem nr 4, 5 lub 6 regulaminu.
 Opiekun merytoryczny/ uczestnik konkursu (lub rodzic/opiekun prawny w przypadku
uczestników niepełnoletnich) podają dane osobowe dobrowolnie.
 Opiekun merytoryczny/ uczestnik konkursu (lub rodzic/opiekun prawny w przypadku
uczestników niepełnoletnich) mają prawo dostępu do danych osobowych, ich
poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.
 Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych,
jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie.

o

których

mowa,

 Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia
konkursu, do momentu zakończenia publikacji na stronach internetowych
organizatora, mediach i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych
organizatora, a następnie w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego. Po
upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.
15. Postanowienia końcowe
 Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.
Wszelkie dokonane przez organizatora zmiany regulaminu stają się obowiązujące po
opublikowaniu ich na stronie internetowej organizatora.
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 Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub
zaskarżeniu.
 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz inne przepisy prawa
powszechnie obowiązującego.
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Załącznik nr 1
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
(prosimy wypełniać oddzielnie dla każdej drużyny)
Pełna nazwa szkoły:
………………………………………………………………………………………..……….....
.........................
Adres szkoły: kod .......................... miejscowość ..............................................................
ulica...................................................................... nr ............
E-mail: ……………………………………………… nr telefonu ……………………………..
Uczestnicy konkursu:
Drużyna nr …….
1. ……………………………………………………………………………. (imię i
nazwisko, klasa)
2. ……………………………………………………………………………. (imię i
nazwisko, klasa)
3. …………………………………………………………………………….

(imię

i

nazwisko, klasa)
4. Nauczyciel

–

opiekun

(imię,

nazwisko,

e-mail

i

telefon

kontaktowy):

…………………………………………………………………………………………
………………………………………..
(podpis i pieczęć dyrektora szkoły)
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Załącznik nr 2
METRYCZKA PRACY (prosimy o czytelne wypełnienie)
Tytuł pracy:

Imiona i nazwiska autorów pracy:

Szkoła, klasa:

1. ………………………………………
2. ………………………………………
3. ……………………………………….
[pieczęć szkoły]
Telefony, fax, e-mail szkoły:

Imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna drużyny,
nr telefonu:
....................................................................
(podpis nauczyciela-opiekuna drużyny)
Forma pracy:
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Załącznik 3
Bibliografia (wybór)

1. G. Herling-Grudziński, Inny świat, [dowolne wydawnictwo]
2. tenże, Najkrótszy przewodnik po sobie samym, Kraków 2000.
3. https://www.polskieradio.pl/142/7925/ [portal Polskiego Radia]
4. A. Dziurok, M. Gałęzowski, L. Kamiński, F. Musiał, Od niepodległości do

niepodległości. Historia Polski 1918–1989, Warszawa 2011.
5. http://www.polska1918-89.pl/pdf/pod-czerwonym-butem-,1963.pdf
6. S. Kalbarczyk, GUŁag: niewolnictwo XX wieku, https://pamiec.pl/pa/bibliotekacyfrowa/biuletyn-instytutu-pam/10161,nr-42009.html
7. http://www.polska1918-89.pl/pdf/agresja,-zbrodnie,-zniewolenie.-zwiazek-sowiecki-

wobec-polski-w-latach,4157.pdf
8. http://www.polska1918-89.pl/pdf/o-sowieckich-represjach-wobec-polakow,5863.pdf
9. http://www.polska1918-89.pl/pdf/zostac-czy-wyjsc,2097.pdf
10. http://www.polska1918-89.pl/pdf/deportacje-ludnosci-polskiej-w-glab-zsrs-1939–

1941,2925.pdf
11. http://www.polska1918-89.pl/pdf/problematyka-pracy-w-lagrach-na-kolymie-w-

relacjach-polskich-wiezniow-,4678.pdf
12. http://www.polska1918-89.pl/pdf/tajga-i-topieliska,5864.pdf
13. http://www.polska1918-89.pl/pdf/z-ziemi-sowieckiej-do-perskiej,6474.pdf
14. http://www.polska1918-89.pl/pdf/deportacja-ludnosci-polskiej-w-kwietniu-1940-r.-w-

swietle-dyrektyw-nkw,6543.pdf
15. http://operacja-polska.pl/
16. https://pamiec.pl/pa/ipn-notacje-ipn-tv/historia-dla-ciebie-pam/15970,IPN-TV-

Historia-dla-Ciebie-pamiecpl-Odcinek-41-Zbrodnia-Katynska.html
17. http://www.polska1918-89.pl/pdf/nieprzedawnione-ludobojstwo,3757.pdf
18. http://www.polska1918-89.pl/pdf/polskie-sily-zbrojne-na-zachodzie,5405.pdf
19. http://www.polska1918-89.pl/pdf/kultura-polska-w-kulturze-paryskiej,5983.pdf
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