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IV WOJEWÓDZKI KONKURS  
WIEDZY O KRESACH WSCHODNICH  

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 

 
1. Organizatorem Konkursu jest Opolski Kurator Oświaty, zwany dalej Organizatorem. 
Współorganizatorem jest Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-
Wschodnich. 
Patronat: Marszałek Województwa Opolskiego. 
Opiekę merytoryczną sprawuje Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego. 
2. Konkurs jest przeprowadzany na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 
3. Przedmiotem Konkursu jest wiedza uczniów o Kresach Wschodnich. 
4. Konkurs ma jeden etap wojewódzki 
 

§ 2 

Cele konkursu 

1. Popularyzacja wśród uczniów wiedzy o wielokulturowości Kresów Wschodnich 
Rzeczypospolitej i ich roli w historii państwa polskiego.  

2. Budowanie świadomości na temat udziału Kresów i Kresowiaków w rozwoju historii  
i kultury polskiej. 

3. Pogłębienie wiedzy o korzeniach własnej rodziny. 
4. Kształtowane umiejętności korzystania z różnych rodzajów źródeł historycznych. 
5. Rozwijanie umiejętności tworzenia narracji historycznej. 

 

§ 3 

Uczestnictwo w Konkursie i zgłoszenia 

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 
województwa opolskiego, zwanych dalej Uczestnikami. 
 

2. Uczestnikiem konkursu może być jedna osoba fizyczna lub zespół uczniów z danej szkoły 
liczący do trzech osób. 

3. Uczestnik konkursu może złożyć najwyżej jedną pracę konkursową w danej kategorii. 

4. Uczestnik konkursu musi złożyć oświadczenie, że praca konkursowa jest wolna od praw  
i roszczeń osób trzecich- załącznik nr 2 lub 3. 

5. Ogłoszenie konkursu do dnia 30 września 2013. 
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6. Uczestnicy zobowiązani są do przesłania pracy konkursowej przesyłką pocztową lub 
dostarczenia jej osobiście do siedziby sekretariatu konkursu do dnia 21 marca 2014 r.  
O terminie przyjęcia prac konkursowych nadsyłanych pocztą decyduje data na stemplu 
pocztowym. Adres sekretariatu konkursu:  

Kuratorium O światy 45 - 082  Opole ul. Piastowska  14   
 z  dopiskiem  „IV Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Kresach Wschodnich” 

7. Praca konkursowa powinna być dostarczona do Organizatora w formie wydruku 
komputerowego oraz w wersji elektronicznej na płycie CD ( dotyczy także prezentacji). 
Praca konkursowa i załączona płyta musi być podpisana przez autora / autorów imieniem  
i nazwiskiem.  

8. Do pracy należy załączyć dane personalne i teleadresowe wg wzoru przestawionego  
w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu. 

 

§ 4 

Przebieg konkursu 

1. Konkurs przeprowadzony zostanie w następujących kategoriach: 
 

A. Gimnazjum:        
1. Opowieść o kresowej rodzinnej pamiątce/pamiątkach. Forma pracy: 

opowiadanie, prezentacja Power Point, pamiętnik. Praca indywidualna. 
2. Wybitni Polacy z Kresów Wschodnich w XX wieku – życie i działalność. 

Forma pracy prezentacja Power Point, album.  Praca indywidualna. 
3. Kuchnia kresowa – program kulinarny. Forma pracy: film. Praca 

indywidualna lub grupowa. 
 

B. Ponadgimnazjalna: 
1. Żyli razem ale osobno. Tragedia na Wołyniu  i w Małopolsce Wschodniej  

w latach 1943 – 1945. Forma pracy: wywiad, relacja. Praca indywidualna 
lub grupowa. 

2. Kuchnia kresowa – program kulinarny. Forma pracy: Film. Praca 
indywidualna lub grupowa.  

3. Ślady pamięci o Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej na Śląsku 
Opolskim. Forma pracy: prezentacja Power Point, przewodnik, album. 
Praca indywidualna. 

 
2. Wymagania edytorskie: 
- Teksty: czcionka Times New Roman, styl normalny, rozmiar 12, maksymalna liczba 

stron 6, odstępy między wierszami 1,5 wiersza, marginesy – wszystkie 2,5 cm, 
tabulacja – 0,7. 
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- Prezentacja: maksymalnie 30 slajdów, czcionka min. 24, dołączone opis wymagania 
sprzętowego, oprogramowanie + wydruk slajdów 

- Film: długość nie większa niż 5-7 minut.  
- Pamiętnik: używać należy pierwszej osoby liczby pojedynczej, oparty na faktach, 

oryginalne teksty autora. 
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia  30 kwietnia 2014.  
4.  Lista autorów zwycięskich prac konkursowych zostanie zamieszczona na stronie 

internetowej Kuratorium Oświaty w Opolu. Laureaci zostaną również poinformowani 
drogą elektroniczną.  

§ 5 

Komisja konkursowa 

1.  Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Opolskiego Kuratora 
Oświaty. Komisja będzie odpowiadać za czuwanie nad prawidłowością przebiegu 
Konkursu. 

2. Prace będą oceniane będą w dwóch kategoriach: 
-  gimnazja 
- szkoły ponadgimnazjalne 

 Jury będzie oceniało prace według następujących kryteriów: 
- Zgodność pracy z tematem. 
- Samodzielność ( oryginalność ) treści pracy. 
- Poprawność merytoryczna. 

- Umiejętność znalezienia źródeł i ich zastosowanie. 
- Spełnienie kryteriów formalnych 

§ 6 

Nagrody 

Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się podczas spotkania podsumowującego  
IV Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Kresach Wschodnich w dniu 23 maja 2014 r. w Opolskim 
Ratuszu. 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator nie będzie weryfikował danych wskazanych w zgłoszeniach i nie ponosi 
odpowiedzialności za ich ewentualną niezgodność ze stanem faktycznym.  

2. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu - 
przesłanie wypełnionego formularza konkursowego jest jednoznaczne z pełną akceptacją 
regulaminu.  

3. Każdy uczestnik konkursu, nadsyłając pracę, zgadza się na zamieszczenie jej kopii na 
stronach internetowych organizatorów oraz wykorzystanie jej przy produkcji  
i rozpowszechnianiu materiałów edukacyjnych i informacyjnych.  
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4. Nagrodzone prace zostaną przekazane nieodpłatnie do zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej im. E. Smołki w Opolu  w  formie elektronicznej, zabezpieczone przed 
kopiowaniem. 

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian treści niniejszego regulaminu  
i aktualizacji jego brzmienia na swoich stronach internetowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


