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WOJEWÓDZKI KONKURS GENEALOGICZNY  

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

 

„POZNAJĄC HISTORIĘ RODZINY - ODKRYWAMY DZIEJE NARODU” 
 

ORGANIZATOR KONKURSU: 

 
Szkoła Podstawowa nr 57 im. Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy 
 

 
POD PATRONATEM : 
 
Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty 

 

Konkurs genealogiczny, historia rodziny spisana na podstawie rozmów  

z najstarszymi jej członkami, a także  w oparciu o odnalezione w szufladach, 

piwnicach i na strychach pamiętniki, albumy, zdjęcia i zapiski. Opis wspomnień  

według źródeł historycznych mówiących o tym jak żyli, kochali, walczyli i budowali 

trudną codzienność nasi rodzice, dziadkowie, pradziadkowie,  ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na członków, którzy  stawali w obronie wolności na przestrzeni 

wieków,  pielęgnowali tradycję i miłość do Ojczyzny. 

 

 

 

Cele konkursu: 

 

 rozwijanie wartości rodzinnych związanych z wartościami kulturowymi, 

 odkrywanie własnego miejsca w świecie, 

 poszukiwanie własnych „korzeni”, poznawanie własnego dziedzictwa, 

 przygotowanie ucznia do twórczego i świadomego uczestnictwa w życiu społecznym, 

 rozwijanie i pogłębianie poczucia odpowiedzialności za własne działanie, 

 rozwijanie umiejętności korzystania ze źródeł historycznych, 

 pielęgnowanie tradycji, 

 zainteresowanie przeszłością własnej rodziny na tle historii ojczyzny, 

 rozwój postaw patriotycznych, 

 rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowania historią małej ojczyzny, regionu i Polski, 

 kształtowanie patriotycznych postaw, 

 wzmocnienie więzi międzypokoleniowych. 
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REGULAMIN KONKURSU 

 

1. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie szkół podstawowych  województwa 

kujawsko – pomorskiego. 

 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie kroniki rodzinnej  

ze szczególnym zwróceniem uwagi na wkład członków rodziny w walkę o wolność 

na przestrzeni wieków i pielęgnowanie tradycji. 

 

3. Szkolne Komisje Konkursowe  wysyłają  na adres organizatora  maksimum 2 

prace  z jednej szkoły.  

 

4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 28.02.2022r. Laureaci zostaną poinformowani  

o terminie wręczenia nagród. 

 

5. Ocenie podlegać będą: 

 trafność doboru tematu pracy, umiejętność sformułowania tytułu, 

 poprawność warsztatowa, 

 wartość merytoryczna i edukacyjna, 

 wykorzystanie oryginalnych źródeł rękopiśmienniczych i ikonograficznych 

pochodzących z archiwów publicznych i prywatnych a także relacji ustnych, 

 oryginalne ujęcie tematu, 

 poprawność językowa i kompozycja, 

 samodzielność pracy, 

 stopień trudności. 

 

6. Charakterystyka pracy: 

 

Tekst, sformułowany w języku polskim, ma być napisany samodzielnie 

przez uczestnika konkursu. Praca musi być opatrzona tytułem i może zawierać 

podtytuły, jeśli zostanie podzielona na podrozdziały. 

Zdjęcia nie mogą stanowić załącznika do pracy, należy umieścić je  

w tekście. Tekst  nie może przekroczyć 20 stron. Należy dołączyć pełną bibliografię 

(spis wszystkich źródeł, z których korzystał autor). Pracę należy wydrukować 

jednostronnie i dostarczyć w jednym egzemplarzu.  
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7. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami indywidualnymi, które wcześniej 

nie były przedstawiane na innych konkursach.  Każdy z uczestników musi mieć 

swojego opiekuna w osobie nauczyciela szkoły, którą będzie reprezentował. 

 

8. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac  

do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem majątkowych praw autorskich  

do nich, w tym też zdjęć na rzecz organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy  

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r. 

Nr 90 poz. 631). 

 

9.  Wszystkie prace powinny zawierać następujące informacje /zamieszczone  

na stronie tytułowej/ 

 

- imię i nazwisko autora, 

- wiek ucznia, klasa, 

- adres szkoły, 

- imię i nazwisko opiekuna. 

 

10. Prace należy przesyłać  do  04.02.2022 roku na adres: 

 

Szkoła Podstawowa nr 57 im. Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy 

ul. Bohaterów Westerplatte 2 

85-827 Bydgoszcz 

tel. (52) 3611869 

 

Prace dostarczone po terminie nie będą przyjmowane, w przypadku prac 

przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego. Organizatorzy nie biorą 

odpowiedzialności za zniszczenie lub zagubienie prac podczas przesyłki. 

 

 

11. Zgłoszenia oraz pytania dotyczące konkursu prosimy  kierować  na podany adres 

mailowy: konkurs.genealogiczny@gmail.com 

 

 

12. Organizatorzy przewidują nagrody indywidualne, dyplomy okolicznościowe oraz 

podziękowania dla nauczycieli opiekunów. 
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