
REGULAMIN VIII EDYCJI KONKURSU HISTORYCZNEGO  

ZACHOWAĆ W PAMIĘCI  

z okazji 80.  rocznicy wybuchu II Wojny Światowej 

pod hasłem: Pamięć o wojnie w mojej rodzinie 
 

 
Organizatorem konkursu jest: Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach,                                    

Zespół Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej przy GBP.  

 

Cele konkursu:  

1. Nawiązanie więzi międzypokoleniowych, wzbudzenie zainteresowania historią własnej rodziny                 

i regionu w latach 1939-1945.  

2. Kontynuowanie tradycji przez młode pokolenie.  

3. Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych wśród młodzieży. 

 

Zadanie konkursowe:  
Pozyskanie informacji o charakterze wspomnieniowym od żyjących członków rodziny, wyszukanie 

fotografii z rodzinnych zasobów fotograficznych, odznaczeń lub innych pamiątek, które mają odniesienia 

do II wojny światowej.  

 

I. Zasady uczestnictwa w konkursie  
 

1. Konkurs jest adresowany do wszystkich uczniów klas V - VIII szkół podstawowych oraz                    

III kl. gimnazjalnej z terenu gminy Jasło. 

2. Forma pracy konkursowej może mieć dowolny charakter literacki (opowiadanie, wspomnienia 

itp.).  Może to być także wywiad z osobą - świadkiem wydarzeń wojennych. Wszystkie prace 

powinny być wzbogacone o kserokopie zdjęć, dokumentów czy opisów pamiątek związanych  

z tematem itp. 

3. Do każdej pracy należy dołączyć kartę z informacjami o autorze, źródłach informacji                              

i nauczycielu – opiekunie. Karta informacyjna znajduje się na końcu regulaminu.  

 

II. Nagrody  

 

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:  

 młodzież klas V i VI szkół podstawowych,  

 młodzież klas VII i VIII szkół podstawowych oraz kl. III gimnazjalnych,  

 

W każdej kategorii może być przyznana jedna nagroda główna  oraz wyróżnienia.  

 

III. Terminarz  

 Prace należy składać u opiekuna konkursu w szkole, do której uczęszcza uczestnik.  

 Do 19 kwietnia 2019 r. należy dostarczyć prace konkursowe do organizatora.  

 Uroczyste podsumowanie, z udziałem uczniów, rodziców i zaproszonych gości odbędzie się w 

jednej ze szkół biorących udział w konkursie. Uczestnicy jak i opiekunowie zostaną wcześniej 

poinformowani o finale konkursu.  

 



KARTA KONKURSOWA 

 

 

Imię i nazwisko uczestnika.......................................................  

….................................................................................................  

telefon kontaktowy …................................................................  

klasa …........................................................................................  

nazwa szkoły …...........................................................................  

…..................................................................................................  

 

 

Imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna  

….........................................................................  

 


