
 

 

 

REGULAMIN  

V EDYCJI KONKURSU HISTORYCZNEGO 

 

TRUDNE CZASY 

Drogi Polaków do Niepodległości 
Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Ełku Tomasza Andrukiewicza 

 

Organizatorzy: 

Regionalne Stowarzyszenie Polskich Dzieci Wojny 

Muzeum Historyczne w Ełku 

 

 

Przedmiot, cele i adresaci konkursu 

 

§ 1 

Przedmiotem konkursu jest autorska praca pisemna w dowolnej formie literackiej 

(wywiad, opowiadanie, reportaż, esej itp.), dotycząca następujących zakresów 

tematycznych: 

1. Wysiłków podejmowanych przez Polaków w celu odzyskania niepodległości podczas 

I wojny światowej. Mimo że do 1945 r. Ełk znajdował się poza granicami Polski, to 

zachęcamy uczniów do podjęcia poszukiwań w archiwach rodzinnych i opisania historii 

przodków zaangażowanych w walkę o niepodległość Polski.  

2. Tematów związanych z okupacją niemiecką i radziecką w latach 1939-1945 oraz 

przymusowych migracji Polaków po zakończeniu II wojny światowej, przykładowo: 

− wola walki i przetrwania pod okupacją,  

− próba budowania nowego życia po wojnie, 

− osadnictwo po wojnie w Ełku i powiecie ełckim, 

− autorytety w czasach trudnych. 

Prace powinny dotyczyć wydarzeń i postaci związanych z Ełkiem i okolicami. 

Prace mogą być wzbogacone o zdjęcia, kserokopie dokumentów, filmy itp. 

 

§ 2 

Celem konkursu jest: 

− popularyzacja wiedzy z zakresu I i II wojny światowej, 

− kształtowanie wśród młodzieży świadomości, tożsamości i postaw obywatelskich,  

− inspirowanie i zachęcanie młodzieży do podejmowania samodzielnych studiów nad 

historią, sięgania do źródeł historycznych, badań i oceny tych źródeł, 

− rozwijanie ekspresji twórczej, kreatywności oraz wyobraźni językowej. 



§ 3 

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych  

i ponadpodstawowych powiatu ełckiego: 

I kat. wiekowa – młodzież uczęszczająca do szkół podstawowych (klasy 5-8); 

II kat. wiekowa - młodzież uczęszczająca do szkół gimnazjalnych (klasy 3); 

III kat. wiekowa – młodzież uczęszczająca do szkół średnich (klasy 1-4). 

 

Warunki uczestnictwa 

 

§ 4 

1. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie pracy konkursowej zgodnej z 

regulaminem konkursu.  

2. Pracę należy dostarczyć w formie papierowej i elektronicznej (na płycie CD) na adres: 

Muzeum Historyczne w Ełku, ul. Wąski Tor 1, 19-300 Ełk z dopiskiem „Konkurs 

historyczny”. 

3. Termin składania prac mija 18 stycznia 2019 r. O zachowaniu terminu decyduje data 

złożenia pracy lub data stempla pocztowego.  

4. Każda placówka może zgłosić do konkursu dowolną liczbę prac.  

5. Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie jedną pracę, składającą się z minimum 

dwóch stron, a nieprzekraczającą pięciu stron formatu A4 (czcionka 12 Times New 

Roman, interlinia 1,5).  

6. Forma prac konkursowych dowolna (wywiad, opowiadanie, reportaż, esej itp.).  

7. Praca powinna zawierać dane autora pracy (imię, nazwisko, klasę, nazwę szkoły). 

8. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej 

nienagradzanymi i niepublikowanymi. 

9. Prace przekazane na konkurs stają się własnością organizatorów. 

10. Nadsyłając pracę na Konkurs, autor zgadza się na jej późniejsze opublikowanie i 

upublicznienie przez organizatora. 

11. Do pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia (załącznik nr 1 do regulaminu). 

12. Udział w konkursie jest nieodpłatny. 

13. Prace niespełniające wymogów regulaminu lub oddane po terminie nie będą oceniane. 

 

Rozstrzygnięcie konkursu 

 

§ 5 

1. Organizatorzy konkursu mogą unieważnić konkurs, jeżeli nie zostaną złożone prace 

konkursowe przez minimum 3 uczestników w każdej kategorii wiekowej; w takim 

przypadku dostarczone prace zostaną zniszczone. 

2. Oceny nadesłanych prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów 

konkursu.  

3. Komisja Konkursowa dokona oceny zgłoszonych do konkursu prac i wyłoni 

zwycięzców, przyznając pierwsze, drugie i trzecie miejsce w każdej z kategorii.  

4. Uroczyste podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się 

na przełomie lutego/marca 2019 r. 



5. O dokładnym terminie i miejscu wręczenia nagród organizatorzy poinformują 

telefonicznie lub mailowo.  

 

 

§ 6 

Kryteria oceny prac: 

− zgodność pracy z tematem konkursu, 

− poprawność językowa i merytoryczna, 

− oryginalność i walory poznawcze. 

 

§ 7 

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie; laureaci otrzymają 

nagrody rzeczowe i książkowe. 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać u Pani Teresy Ostrowskiej,  

Prezes Regionalnego Stowarzyszenia Polskich Dzieci Wojny, tel. 889 687 939  

lub w siedzibie Muzeum, tel. 87 732 02 84, e-mail: m.murzyn@mhe-elk.pl. 


