Ogólnopolski konkurs historyczny
Jan Paweł II i Kościół katolicki w PRL

Regulamin ogólnopolskiego konkursu historycznego
Jan Paweł II i Kościół katolicki w PRL
1. Organizatorem konkursu jest Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu
Pamięci Narodowej w Łodzi i Muzeum Miasta Łodzi
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.
3. Konkurs jest dwuetapowy.
4. Do konkursu przystępują trzyosobowe zespoły uczniowskie.

5. W konkursie mogą wziąć udział maksymalnie trzy zespoły z jednej szkoły. Każdy
zespół może zgłosić jedną pracę konkursową. Udział w konkursie zgłasza dyrektor
szkoły do Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Łodzi.
(Załącznik nr 1)
6. Cele konkursu:
• poznanie biografii Jana Pawła II
• utrwalenie wiedzy z historii Kościoła katolickiego w PRL
• kształtowanie umiejętności opracowywania krótkich tekstów dziennikarskich
• kształcenie umiejętności pracy zespołowej
7. W pierwszym etapie konkursu trzyosobowy zespół uczniowski przygotowuje
projekt gazetki szkolnej, w formacie pdf lub doc, poświęconej postaci Jana Pawła II
i/lub dziejom Kościoła katolickiego w PRL (ogólny zarys dziejów lub wybrane
wydarzenia lat 1944-1989) o objętości minimum 2 stron. Wymagane są oryginalne
teksty uczniów.
8. Projekt gazetki wraz z metryczką pracy (Załącznik nr 2) należy przesłać na adres
pocztowy (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi, ul. Orzeszkowej 31/35, 91479 Łódź, z dopiskiem „Konkurs historyczny”) lub mailowy (obep.lodz@ipn.gov.pl
lub magdalena.zapolska@ipn.gov.pl).
9. Komisja konkursowa, złożona z pracowników OBEP IPN w Łodzi, wybiera jedną,
najlepszą pracę. W projekcie oceniane będą: oryginalność ujęcia tematu, poprawność
merytoryczna, projekt graficzny (skład, łamanie), samodzielność wykonania pracy.
Plagiat publikacji książkowych i internetowych będzie podstawą do dyskwalifikacji
pracy. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniom.
10. Do drugiego etapu zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 18 zespołów.
11. Finał konkursu odbędzie się w gmachu Muzeum Miasta Łodzi (Łódź, ul. Ogrodowa
15). Organizatorzy Konkursu zapewniają nocleg dla każdego zespołu wraz z
opiekunem.
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12. Etap finałowy będzie miał formę turnieju wiedzy o życiu i działalności Jana Pawła
II oraz historii Kościoła katolickiego w PRL:
1. polityka władz wobec Kościoła (m.in. ruch księży patriotów, proces księży kurii
krakowskiej, sprawa diecezji ziem zachodnich, internowanie prymasa kard. S.
Wyszyńskiego, list do biskupów niemieckich, Millenium Chrztu Polski),
2. księża związani z opozycją,
3. działalność świeckich katolików (KIK, Stowarzyszenie PAX, Znak),
4. działalność duszpasterska i ruch pielgrzymkowy.
Turniej składać się będzie z trzech rund. W pierwszej rundzie udział weźmie 18
zespołów, do drugiej zostanie zakwalifikowanych 10 zespołów, w trzeciej zmierzą się
ze sobą 3 najlepsze zespoły. Rywalizujące drużyny będą odpowiadać pisemnie (test) i
ustnie na pytania opracowane na podstawie literatury podanej przez organizatorów w
załączniku nr 3. Zadania będą wymagały wykazania się wiedzą oraz umiejętnością
analizy tekstów źródłowych, a także znajomością ikonografii.
13. Zwycięzcą zostanie zespół, który uzyska największą liczbę punktów w turnieju.
14. Dla trzech najlepszych drużyn przewidziane są cenne nagrody rzeczowe.
15. Terminy:
ogłoszenie konkursu – do 7 września 2015 r.
zgłaszanie uczestników – do 20 września 2015 r.
nadsyłania prac – do 24 października 2015 r. ( w przypadku drogi pocztowej decyduje
data stempla pocztowego).
ogłoszenie wyników pierwszego etapu – 5 listopada 2015 r.
finał konkursu – 26 listopada 2015 r.
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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)

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 nauczycielaopiekuna drużyny, nr telefonu:
....................................................................
(podpis nauczyciela-opiekuna drużyny)
Forma pracy:

Wyrażam zgodę na: umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych
w bazie adresowej organizatorów nieodpłatnie, z możliwością ich poprawiania
i uzupełniania, we wszelkich działaniach związanych z konkursem.
1. ……………………………………………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………………………………………………...
3. ………………………………………………………………………………………………………
(miejscowość, data, podpisy autorów pracy i ich rodziców lub opiekunów prawnych)

Ogólnopolski konkurs historyczny
Jan Paweł II i Kościół katolicki w PRL

Załącznik 3
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