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ORGANIZATORZY I CELE KONKURSU 

 
1. Organizatorem konkursu jest Archiwum Państwowe w Lesznie oraz II Liceum Ogólnokształcące 
im. Mikołaja Kopernika w Lesznie z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi. Patronat 
honorowy nad konkursem sprawuje Prezydent Miasta Leszna. 
 
2. Konkurs będąc inicjatywą własną organizatorów nie ma rangi konkursów, wymienionych w 
rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie 
organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 
z późn. zmianami). 
 
3. Celami konkursu są: 

a. propagowanie znajomości historii miasta Leszna i regionu leszczyńskiego, 
b. pogłębianie wiedzy o wydarzeniach, postaciach i miejscach związanych z lokalną historią, 
c. dokumentowanie różnorodnych aspektów historii miasta Leszna i regionu leszczyńskiego, 
d. umacnianie więzi emocjonalnych z środowiskiem lokalnym. 

 
TEMATYKA KONKURSU 

 
4. Tematem edycji konkursu w 2017 roku jest: „Dekada Gierka we wspomnieniach mieszkańców 
miasta Leszna i regionu leszczyńskiego”. W każdej epoce są ciekawi ludzie i wydarzenia, a lata 70-
te XX wieku kojarzą się wielu mieszkańcom regionu leszczyńskiego, jako „najlepsze” w dziejach 
PRL-u. Nadal żyją świadkowie tej dekady, którzy mają sporo do powiedzenia o tamtych czasach, jak 
również posiadają wiele dokumentów upamiętniających ich życie w tym okresie. Wspomnienia 
świadków, potwierdzone zdjęciami, listami, legitymacjami, itp. w wiarygodny sposób pozwolą 
ukazać indywidualne oceny epoki Edwarda Gierka. 
 

ORGANIZACJA KONKURSU 
 
5. Uczniowie biorący udział w konkursie wykonują pracę, odpowiadającą tematyce konkursu 
ustalonej w danej edycji rocznej, według poniższych założeń: 

a. zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie autentycznego wydarzenia z historii 
miasta Leszna lub regionu leszczyńskiego, losów i wspomnień uczestników takowych 
wydarzeń lub związanych z nimi miejsc, 

b. podstawą opracowania prac przez uczestników konkursu powinna być wiedza uzyskana 
przez nich od świadków lokalnej historii, zaś informacje pochodzące z wydanych publikacji 
powinny być jedynie jej uzupełnieniem, 

c. prace uczestników konkursu mogą być wykonane w jednej z dwóch kategorii: 
 praca historyczno-literacka: każdy uczestnik konkursu indywidualnie może wykonać 

jedną pracę w dowolnej formie literackiej (opowiadanie, list, karta z pamiętnika, artykuł 
prasowy, itp.); prace należy sporządzić w formie wydruku komputerowego (format A4, 
czcionka ARIAL 12, interlinia 1.5, marginesy 2.5 cm); maksymalna objętość pracy (bez 
wliczania do niej strony tytułowej, bibliografii i załączników) wynosi 10 stron, 

 prezentacja multimedialna: każdy uczestnik konkursu indywidualnie może wykonać 



 

jedną prezentację o różnorodnej formie slajdów (opis, schemat, mapa mentalna, 
zdjęcia, film, itp.); prezentacje należy sporządzić w programie Power Point do wersji 
2007 i nagrać na nośniku CD/DVD; maksymalna objętość prezentacji  (bez wliczania do 
niej slajdu tytułowego, bibliografii i załączników) to 20 slajdów, 

d. treść pracy, niezależnie od jej kategorii, powinna zostać uzupełniona dokumentacją 
źródłową związaną z opisywanymi przez uczestnika konkursu zagadnieniami (wstawione do 
pracy pliki przedstawiające postacie, dokumenty, artykuły prasowe, listy, wspomnienia, 
filmy, itp.); każdy z plików powinien być zamieszczony w jakości pozwalającej na odczytanie 
jego zawartości; w przypadku plików, których rozmiar po wstawieniu do treści pracy 
przekraczałby więcej niż połowę strony w pracy historyczno-literackiej lub cały slajd w 
przypadku prezentacji multimedialnej, powinny być one dodane do pracy jako załączniki; 
wszystkie pliki muszą być opatrzone podpisem informującym co przedstawiają, gdzie i 
kiedy zostały wykonane oraz jakie jest ich źródło pochodzenia, 

e. każda praca powinna posiadać stronę lub slajd tytułowy zawierający imię i nazwisko 
uczestnika konkursu, jego adres domowy i e-mailowy oraz nazwę i adres szkoły, do której 
uczęszcza wraz z jej e-mailem. 

 
6. Przy ocenie prac jury, poza kryterium merytoryczności i poprawności historycznej prac, zwróci 
szczególną uwagę na samodzielność i inwencję autorów prac, umiejętność wyciągania przez nich 
własnych wniosków, oryginalność, styl i estetykę ich wykonania oraz dokumentację fotograficzno-
dokumentową. Dyskwalifikacji podlegać będą prace polegające na przepisaniu obszernych 
fragmentów publikacji innych autorów. 
 
7. Prace konkursowe zostaną ocenione w dwóch kategoriach, pracy historyczno-literackiej oraz 
prezentacji multimedialnej. Autorom trzech najlepszych prac w każdej kategorii zostaną przyznane 
nagrody rzeczowe. Werdykt jury konkursu jest ostateczny.  
 
8. Do każdej pracy musi zostać dołączone oświadczenie zamieszczone w załączniku do regulaminu.  
Przekazane prace przechodzą na własność organizatorów konkursu i nie podlegają zwrotowi. 
Złożenie pracy wraz z podpisanym oświadczeniem jest równoznaczne z uznaniem przez uczestnika 
konkursu niniejszego regulaminu. Wszelkie dodatkowe informacje w sprawie konkursu można 
uzyskać pod adresem e-mailowym: sekretariat@IILO.leszno.pl (w tytule e-maila prosimy wpisać 
hasło REGIONALNY KONKURS HISTORYCZNY). 
 

TERMINARZ KONKURSU 
 
9. Prace konkursowe należy złożyć w terminie do 12 kwietnia 2017 roku. Prace można przesłać na 
adres II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lesznie z Oddziałami Dwujęzycznymi i 
Międzynarodowymi, ul. Prusa 33, 64-100 Leszno lub złożyć w sekretariacie szkoły. 
 
10. Jury konkursu zapozna się ze zgłoszonymi pracami, dokona ich oceny i ogłosi werdykt do 10 
maja 2017 roku. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Archiwum 
Państwowego w Lesznie oraz II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lesznie z 
Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi. Laureaci konkursu i ich szkoły zostaną 
powiadomieni o sukcesie drogą e-mailową. 
 
 
 
 



 

Załącznik do Regulaminu 
REGIONALNEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO 

dla uczniów gimnazjów miasta Leszna i regionu leszczyńskiego 
LESZNO I ZIEMIA LESZCZYŃSKA W PAMIĘCI SWOICH MIESZKAŃCÓW 

 
 
 

 

 

……………………………………………. 

imię i nazwisko uczestnika 

 

  

 

……………………………………………. 

miejscowość i data 

 

Oświadczenie Uczestnika 

REGIONALNEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO 

dla uczniów gimnazjów miasta Leszna i regionu leszczyńskiego 

LESZNO I ZIEMIA LESZCZYŃSKA W PAMIĘCI SWOICH MIESZKAŃCÓW 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie udzielonych informacji, dokumentów i fotografii do badań 
naukowych prowadzonych przez Archiwum Państwowe w Lesznie oraz działalności dydaktycznej II 
Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lesznie z Oddziałami Dwujęzycznymi i 
Międzynarodowymi, a także prezentację w/w na stronach internetowych powyższych instytucji. 
Oświadczam, że prawa autorskie dotyczące w/w materiałów przenoszę na Archiwum Państwowe 
w Lesznie oraz  II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lesznie z Oddziałami 
Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi. 

 

 

 

……………………………………………. 

podpis uczestnika konkursu 

 

  

 

 

……………………………………………. 

podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 


