
 
Konkurs pod patronatem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty 

„Lubię to: historia Warmii i Mazur” 

Konkurs dla młodzieży 

I Edycja (rok szkolny 2016/2017) 

 pt. „Znani, nieznani – nieprzeciętni” 

 REGULAMIN 

 

I) Idea konkursu 

Celem konkursu jest kształtowanie obywatelskich postaw wśród młodego pokolenia 

mieszkańców Warmii i Mazur w oparciu o humanistyczne wzorce wynikające z przeszłości 

regionu, popularyzację działalności „pro publico bono”. Jest to zachęta do wyrażania 

własnego zdania i formowania samodzielnych ocen.   

Konkurs ma na celu upowszechnienie dziejów Warmii i Mazur (także dawnych Prus), 

budowanie pozytywnego wizerunku regionu, kształtowanie emocjonalnej więzi z miejscem 

zamieszkania, najbliższą okolicą, ojczyzną dzieciństwa i młodości. Udział w turnieju to 

inspirowanie młodzieży do odkrywania interesujących  przykładów z przeszłości. 

Konkurs ma być także bodźcem do szukania oryginalnej formy wypowiedzi z 

zachowaniem szczególnej dbałości o poprawność i piękno języka polskiego. 

Tegoroczna edycja skupiać się będzie na przybliżeniu przez uczestników turnieju 

postaci, których życie, działalność (lub twórczość) wiąże się z Warmią i Mazurami. 

Jednocześnie konkurs dotyczy osób, jakie zaznaczyły się  w historii regionu, Polski lub Europy; 

wywarły zauważalny wpływ w określonej dziedzinie/dziedzinach (np. nauka, sztuka, 

literatura, ekonomia, działalność społeczna) lub były przykładem postawy godnej 

naśladownictwa.  



Z Warmią i Mazurami powszechnie kojarzą się chociażby: Mikołaj Kopernik, Stanisław 

Hozjusz, Regina Protmann, Marcin Kromer, Ignacy Krasicki, Gotfryd Herder, Feliks 

Nowowiejski, Emil von Behring, Wojciech Kętrzyński … Są to postaci znane i obecne w 

świadomości. Jest też grono osób, takich jak np. Władysław Bronisław Świtalski, Adalbert 

Zink, Annelise Triller, Stanisław Murzynowski czy Krystyn Lach-Szyrma – słabiej 

rozpoznawalnych, mniej znanych. Stąd idea, by niezależnie od popularności danej osoby, 

stopnia jej znajomości w regionie czy obecności na kartach książek lub podręczników, 

skoncentrować uwagę uczestników na dwóch aspektach: 

a) ukazaniu biografii i związków danej postaci z Warmią i Mazurami (lub dawnymi 

Prusami), 

b) przytoczeniu argumentacji za tym, że wybrana postać, pamięć o niej, jest godna 

upowszechnienia bądź dalszej popularyzacji i wskazaniu pomysłu, jak należy krzewić 

pamięć o takiej postaci. 

 

II) Organizator 

Organizatorami konkursu są: Jerzy Necio (pomysłodawca konkursu, nauczyciel historii 

w ZS z UJN  w Górowie Iławeckim), Irena Poździech (konsultant historii i wos w W-MODN w 

Elblągu) i Grażyna Rybicka ( konsultant ds. edukacji regionalnej w W-MODN w Elblągu).   

 

III) Uczestnicy 

Adresatami konkursu są uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu 

Województwa Warmińsko – Mazurskiego. 

 

IV) Przebieg konkursu  

Konkurs składa się z dwóch etapów. 

W pierwszym etapie uczniowie sporządzają pracę pisemną na temat wybranej postaci 

– zgodnie z aspektami wymienionymi w punkcie I a i I b niniejszego regulaminu. 

 Praca musi być napisana przez ucznia samodzielnie, z podaniem wykorzystanych 

źródeł (bibliografia na końcu tekstu zawierająca pozycje książkowe, strony internetowe, inne 

źródła). 

Objętość pracy, w dowolnej formie, nie może przekraczać 6 stron (A 4) druku czcionką 

wielkości 12 punktów (Calibri lub Times New Roman), interlinia 1.5, marginesy 2,5 cm. 

W pracy przesłanej na adres organizatora obok nazwiska uczestnika należy zamieścić 



adres szkoły i nazwisko opiekuna merytorycznego. Opiekunem merytorycznym może być 

nauczyciel historii, języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o kulturze, religii  lub 

rodzic ucznia. Na kopercie należy umieścić dopisek z tytułem konkursu „Znani, nieznani – 

nieprzeciętni”. 

Zakres chronologiczny konkursu obejmuje całość dziejów Warmii i Mazur - do końca 

XX wieku, z wyłączeniem postaci żyjących. 

Prace oceniane będą w dwóch kategoriach: gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. 

Do etapu drugiego – finału, komisja konkursowa dopuszcza 12 najlepszych prac 

pisemnych w poszczególnych kategoriach. Decydować będzie kryterium zgodności z 

aspektami wymienionymi w punktach I a  i  I b regulaminu. Uczestnik może otrzymać 

maksymalnie: 

-   30 % punktów za przedstawienie biografii postaci i jej związków z regionem, 

-  20 % punktów za argumentację poświeconą potrzebie popularyzacji wybranej osoby, 

-  10 % punktów za opis pomysłu upowszechniania wiedzy na temat przedstawianej postaci, 

-  20% punktów za oryginalność ujęcia tematu, pomysłowość formy i kompozycję, 

-  20 % punktów za poprawność językową i stylistyczną. 

Nadesłane prace czytane będą przez dwóch niezależnych recenzentów – członków 

komisji konkursowej. 

Finał odbywa się w formie ustnej i polega na udzieleniu przez uczestnika konkursu 

odpowiedzi na 3 pytania zadane prze członków komisji konkursowej: 

- 2 pytania z wiedzy dotyczącej historii regionu (uczestnik może zdobyć maksymalnie po 30 % 

punktów za każdą odpowiedź) 

- 1 pytanie dotyczące motywacji wyboru opisywanej postaci i przyjętej formy  (sposobu) 

opisu (uczestnik może zdobyć maksymalnie 40 % punktów ). 

 

      V)  Harmonogram konkursu 

Przekazanie szkołom informacji na temat konkursu – dla dyrektorów, a za ich 

pośrednictwem dla nauczycieli historii, języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o 

kulturze, religii: do 20. 02. 2017 roku. 

Zakończenie I etapu (nadesłanie pracy pisemnej na adres organizatora): do 

31.03.2017 roku. 



Zakończenie II etapu (ustny finał): do 30. 04. 2017 roku. 

 

VI) Komitet organizacyjny: 

1. Przewodniczący – Irena Poździech 

2. Zasępca przewodniczącego – Jerzy Necio 

3. Sekretarz – Grażyna Rybicka  

Komitet organizacyjny do 30.03. 2017 r. powoła komisję konkursową, której zadaniem 

będzie ocena prac pisemnych wszystkich uczestników konkursu i ocena wypowiedzi 

finalistów. W skład komisji konkursowej wejdą specjaliści: historycy – znawcy dziejów 

regionu, poloniści, kulturoznawcy. 

Kontakt z organizatorami 

e-mail: i.pozdziech@wmodn.elblag.pl 

tel.: 55 625 72 85 

adres: 

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu 

ul. Wojska Polskiego 1 

82-300 Elbląg 

 

VII) Przykładowa  literatura  

A) Pozycje książkowe: 

- S. Achremczyk, Historia Warmii i Mazur, Olsztyn 2011. 

- S. Achremczyk, Ignacy Krasicki – nie tylko poeta, Olsztyn 2001. 

- S. Achremczyk, Wojciech Ketrzyński. Historyk – bibliotekarz - poeta, Kętrzyn      2008. 

- S. Augusiewicz, J. Jasiński, T Oracki, Wybitni Polacy w Królewcu XVI – XX wiek, Olsztyn 2005. 

 - W. Bieńkowski, Krzysztof Celestyn Mrongowiusz 1764 – 1855. W służbie umiłowanego  

języka, Olsztyn 1983. 

- J. Boehm, Feliks Nowowiejski. Artysta i wychowawca, Olsztyn 1985. 

 - S. Brewczyński, Ks.  Adalbert (Wojciech ) Zink. Rządca diecezji warmińskiej w latach 1951- 
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53, Olsztyn 2006 

- J. Chłosta, Ludzie godni pamięci. Warmińsko –mazurscy patroni olsztyńskich ulic, Olsztyn 
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- J. Chłosta, Słownik Warmii (historyczno – geograficzny),Olsztyn 2002. 

- J. Chłosta, Więksi i najwięksi. Twórcy kultury niemieckiej z Prus Wschodnich,   Olsztyn 1999. 

- J. Chłosta, Znani i nieznani olsztyniacy XIX i XX wieku,  Olsztyn 1996 . 

- J. Chłosta – Zielonka, Życie literackie Warmii i Mazur w latach 1945- 1989, Olsztyn 2010. 

- E. Freitag, Johann Gottfried Herder. Wielki obywatel  Morąga, Olsztyn 2005. 

-  A. J. Kalinowska, Stanisław Hozjusz jako humanista (1504 -1579). Studium z dziejów kultury 

renesansowej, Olsztyn 2004. 

- E. Kruk, Warmia i Mazury, Warszawa 2003. 

- B. Kuźniewski pod red., Warmiacy i Mazurzy. Życie codzienne ludności wiejskiej w I połowie 

XIX wieku, Olsztynek 2002. 

- I. Lewandowska pod red., Dziedzictwo ziem pruskich. Dzieje i kultura Warmii i Mazur, 

Olsztyn 2011/2012. 

- T. Oracki, Słownik biograficzny Warmii, Mazur i Powiśla XIX i XX wiek (do 1945 roku), 

Warszawa 1982. 

- T. Oracki, Twórcy i działacze kultury w województwie olsztyńskim w latach 1945 – 1970. 

Materiały biograficzne, Olsztyn 1979. 

- J. Sikorski, Prywatne życie Mikołaja Kopernika, Olsztyn 2011. 

- A. Szorc, Dzieje Diecezji Warmińskiej 1243 -1991, Olsztyn 1991. 

- A. Szorc, Dzieje Warmii 1454 – 1660, Olsztyn 1999. 

B) Strony internetowe: 

- http://leksykonkultury.ceik.eu 

IX. Nagrody   

Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe i książkowe. 

 

                                                                                W imieniu komitetu organizacyjnego: 

Jerzy Necio 

http://leksykonkultury.ceik.eu/

