


 

Konkurs tematyczny 
 

Celem konkursu, realizowanego w ramach ogo lnopolskiego projektu edukacyjnego „Bo g, Honor 

i Ojczyzna - wartos ci polskiego ziemian stwa” jest przywracanie pamięci o roli społecznej, poli-
tycznej i kulturalnej ziemian stwa, jego tradycjach i udziale w czynie niepodległos ciowym. 
Poprzez uczestnictwo w konkursie młodziez  poznaje dokonania, wartos ci i obyczaje polskiego 
ziemian stwa oraz włącza się w dzieło dokumentowania i utrwalania jego historii. 
 

Kto moz e wziąc  udział i w jaki sposo b 
Konkurs adresowany jest do młodziez y gimnazjalnej oraz ucznio w szko ł ponadgimnazjalnych 
z terenu całej Polski. W konkursie moz na wziąc  udział: 
- indywidualnie, tworząc pracę pisemną (np. biografię, opowiadanie, dziennik, reportaz , esej), 
- zespołowo, przez wspo lne stworzenie pracy multimedialnej (np. filmu, reportaz u, prezentacji, 
fotocastu). 

Bo g, Honor i Ojczyzna – wartos ci 
polskiego ziemian stwa 



Wymagania i terminy 
Nadesłane prace powinny miec  two rczy charakter, uwzględniac  nie tylko literaturę przedmiotu, 
ale nade wszystko z ro dła historyczne (np. wspomnienia, pamiętniki, listy, dokumenty, fotogra-
fie, wywiady, nagrania, filmy). Wymagane jest ro wniez  dołączenie bibliografii. 

 

Kalendarium 
Szkoły zainteresowane przeprowadzeniem eliminacji konkursowych powinny zgłosic  taki      
zamiar do 31 stycznia 2017 r. na adres e-mailowy pracownika Oddziałowego Biura Edukacji  
Narodowej IPN w Krakowie dra Marcina Chorązkiego: marcin.chorazki@ipn.gov.pl. 
Do 17 marca 2017 r. nalez y do włas ciwych Komisji Wojewo dzkich przesłac  wyniki eliminacji 
szkolnych. Do 10 maja 2017 r. Komisja Ogo lnopolska opublikuje listę oso b zakwalifikowanych 
do udziału w finale, kto ry odbędzie się 2 czerwca 2017 r. O miejscu finału organizatorzy poin-
formują najpo z niej 10 maja 2017 r. 
 

Organizatorzy 
Organizatorami konkursu są Oddziałowe Biura Edukacji Narodowej IPN w Krakowie i Poznaniu 
oraz Polskie Towarzystwo Ziemian skie Oddział Krako w. 
Wspo łorganizatorami są Oddziałowe Biura Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku, Lublinie, 
Łodzi, Rzeszowie, Warszawie, Wrocławiu oraz Delegatury IPN w Bydgoszczy i Kielcach, a takz e 
Polskie Towarzystwo Ziemian skie wraz z oddziałami regionalnymi. 




