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Bydgoszcz, 12 I 2018 r.
Serdecznie
zapraszamy
nauczycieli
historii
i
języka
polskiego
szkół
ponadpodstawowych do udziału wraz z uczniami w naszym konkursie, którego
regulamin zamieszczamy poniżej.

XIV Wojewódzki Konkurs Historyczny „Zabytki naszego regionu”
REGULAMIN
Konkurs, organizowany w ramach działalności Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury,
służy propagowaniu wiedzy o regionie kujawsko-pomorskim. Jego ideą przewodnią jest
zainteresowanie młodzieży historią jej najbliższego otoczenia w nawiązaniu do ciekawych
miejsc i obiektów, także tych dzisiaj nieistniejących. Każdą edycję konkursu staramy się
poświęcić innej grupie zabytków i związanych z nimi zagadnień.
Edycja obecna, z uwagi na tegoroczne obchody stulecia odzyskania niepodległości,
odbywa się pod hasłem „Drogi do niepodległości w latach 1918–1920. Ludzie,
wydarzenia, mogiły, pamiątki”. Zakreślone lata wynikają z różnego czasu dochodzenia
do niepodległości na różnych obszarach naszego województwa . I tak dla zaboru
rosyjskiego był to rok 1918, dla części Wielkopolski i Kujaw w zaborze pruskim – rok
1919 (powstanie wielkopolskie), dla pozostałych połaci zaboru pruskiego – rok 1920.
Dochodzi do tego wojna polsko-bolszewicka, toczona w 1920 roku w obronie kruchej
niepodległości na obszarze ziemi dobrzyńskiej, wschodnich Kujaw, a także na obrze żach
ziemi chełmińskiej. W pracy chodzi o ukazanie sylwetek lokalnych bohaterów i działaczy
niepodległościowych, działań zbrojnych (o ile takowe miały miejsce), grobów poległych
powstańców i żołnierzy, wreszcie o prezentację pomników, tablic pamiątkowych, różnych
miejsc czy obiektów, upamiętniających tamte wydarzenia lub wiążących się z nimi.
Organizator:
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy.
Patronat:
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki
Konserwator Zabytków, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Polskie Radio Pomorza i
Kujaw, Telewizja Polska, Oddział Bydgoszcz, „Gazeta Pomorska”.
Cele konkursu:
1. Rozbudzanie i pogłębianie wśród młodzieży zainteresowań historią, zwłaszcza
lokalną i regionalną.
2. Zwrócenie uwagi na wydarzenia, związane z lokalnymi i regionalnymi (w granicach
województwa kujawsko-pomorskiego) drogami do niepodległości , w zależności od
okolicy rozciągającymi się w czasie od 1918 do 1920 roku, a także z formami ich
upamiętnienia (np. pomniki, tablice pami ątkowe).
3. Wybrane fotogramy, ilustrujące nadesłane prace, zostaną zaprezentowane na
wystawie towarzyszącej finałowi konkursu.
Zasady uczestnictwa:
1. Hasło konkursu: Drogi do niepodległości w latach 1918 –1920. Ludzie, wydarzenia,
mogiły, pamiątki.
2. Uczestnicy: młodzież szkół ponadpodstawowych.
3. Prace muszą zawierać:
– zdjęcia wykonane samodzielnie, z opisem, co przedstawiają (od 2 do 5 sztuk);

– treść pracy: przybliżenie ludzi i wydarzeń związanych z odzyskaniem
niepodległości po latach zaborów oraz form ich upamiętnienia, jeśli publiczne
upamiętnienie miało miejsce;
– w pracach należy zamieścić poprawnie skonstruowane noty bibliograficzne,
można też wykorzystać wywiady z mieszkańcami ;
– prace muszą bezwzględnie wiązać się z hasłem konkursu ;
– prace należy napisać na papierze maszynowym (format A4) i oprawić w teczki
skoroszytowe.
4. Dopuszczalne formaty zdjęć: 9 × 13, 10 × 15 lub 13 × 18 cm.
Wielkość tekstu od 2 do 5 stron maszynopisu (1 strona około 2000 znaków).
Tekst (w pliku WORD) oraz zdjęcia należy przesłać także na nośniku elektronicznym
(płyta CD lub DVD); brak wersji elektronicznej uniemożliwi zaprezentowanie zdjęć na
wystawie pokonkursowej oraz ewentualny druk nagrodzonych prac.
5. Opis prac na stronie tytułowej:
– imię i nazwisko autora
– wiek
– adres autora
– tytuł pracy (koniecznie!)
– adres szkoły i nazwisko nauczyciela wspomagającego ; wskazany numer
telefonu szkoły i nauczyciela.
6. Termin i miejsce składania prac:
Prace należy przesłać w terminie do 27 kwietnia 2018 roku z dopiskiem na kopercie
„Zabytki naszego regionu”.
Adres:
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
plac Kościeleckich 6
85–033 Bydgoszcz
tel. 52–5851501 – 03, wewnętrzny 113 (ewentualnie 114 lub 116)
e-mail: krzysztof.bartowski@kpck.pl; lech.lbik@kpck.pl
Ocena prac:
Komisja Konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny prac i zadecyduje o
przyznaniu nagród i zakwalifikowaniu fotogramów na pokonkursową wystawę.
Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
Ogłoszenie wyników:
Laureaci zostaną powiadomieni pismem o wynikach konkursu w końcu maja lub na
początku czerwca bieżącego roku.
Uwagi:
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania i reprodukowania prac bez
wypłacania honorariów autorskich.
2. Przesłane prace przechodzą na własność organizatorów.
3. Rodzice lub prawni opiekunowie autorów wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych
osobowych przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy dla celów
statutowych.
Terminarz:
1. Nadsyłanie prac: do 27 kwietnia 2018 r.
2. Informacje o wynikach: do 9 czerwca 2018 r.
3. Uroczysty finał konkursu i otwarcie wystawy fotograficznej odbędzie się podczas
wojewódzkiej inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa 8 lub 9 września 2018 r., o
czym dokładnie powiadomimy osobnym pismem.
Komisarze konkursu:
Krzysztof Bartowski, Lech Łbik
Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

