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SEPZ-I.5563.12.15.1.2014.AP 

REGULAMIN KONKURSU 

Opowieść o końcu świata … reforma rolna. Losy ziemiaństwa po wywłaszczeniu  

dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych  

województwa małopolskiego w roku szkolnym 2014/2015 

 

 

                                            

                        

I. Zasady ogólne. 

1. Organizatorem konkursu „Opowieść o końcu świata … reforma rolna. Losy ziemiaństwa  

po wywłaszczeniu” zwanego dalej Konkursem jest Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej 

IPN w Krakowie, Polskie Towarzystwo Ziemiańskie Oddział w Krakowie oraz Kuratorium 

Oświaty w Krakowie. 

2. Patronat Honorowy nad Konkursem sprawują: Marszałek Województwa Małopolskiego, 

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu. 

3. Patronat medialny nad Konkursem sprawują: Dziennik Polski, Radio Kraków. 

4. Konkurs został włączony do Małopolskiego Programu Edukacji Patriotycznej  

i Obywatelskiej. 

5. Przedsięwzięcia towarzyszące Konkursowi: 

a) konferencja „Utracone dziedzictwo – losy ziemian po wywłaszczeniu” (październik 

2014 r.); 

b) warsztaty dla uczniów i nauczycieli (grudzień 2014 r. – luty 2015 r.); 

c) sesja edukacyjna – podsumowanie Konkursu (czerwiec 2015 r.). 

6. Konkurs przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa powołana przez Małopolskiego 

Kuratora Oświaty. Siedzibą Komisji jest Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, 

31-012 Kraków, ul. Reformacka 3. 

7. Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wyników Konkursu będą przekazywane 

poprzez strony internetowe: www.ipn.gov.pl, www.kuratorium.krakow.pl  

(zakładka edukacja patriotyczna i obywatelska). 

 

II. Cele Konkursu. 

1. Zainteresowanie uczniów najnowszą historią naszego kraju w kontekście losów 

małopolskiego ziemiaństwa. Przywrócenie pamięci o roli, bogatej kulturze i działalności 

ziemian. 

2. Przedstawienie skutków komunistycznej reformy rolnej z 1944 r., którą wielu ziemian 

uznało za koniec ich świata. 

3. Odkrywanie historii dworów i ich właścicieli ze szczególnym uwzględnieniem ich dalszych 

dziejów po wysiedleniu. 

4. Poznawanie i dokumentowanie często trudnej i dramatycznej historii ziemian. 

5. Kształtowanie umiejętności poszukiwania i analizowania różnych źródeł informacji.  

6. Rozwijanie pasji badawczej uczniów. 

http://www.ipn.gov.pl/
http://www.kuratorium.krakow.pl/
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III. Uczestnictwo w Konkursie. 

1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do uczniów: klas IV-VI szkół 

podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego. 

2. W Konkursie mogą brać udział również zespoły uczniowskie. Liczba osób w zespole nie 

może być większa niż 4.  

3. Przystąpienie uczniów do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu. 

4. Finaliści i laureaci Konkursu otrzymają zaświadczenia Małopolskiego Kuratora Oświaty. 

5. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Organizatorów. 

 

IV. Prace konkursowe. 

1. Uczestnik/ zespół przygotowuje pracę konkursową w wybranej kategorii: 

a) praca pisemna, np. biografia, opowiadanie, dziennik i inne (maksymalnie 20 stron, 

wydruk komputerowy wraz z wersją elektroniczną tekstu – płyta CD). Praca może być 

wzbogacona o zdjęcia, dokumenty itp.; 

b) praca multimedialna, np. film dokumentalny  - reportaż, wywiad ze świadkiem, 

audycja; reportaż radiowy i inne (nie więcej niż 20 minut, płyta DVD); prezentacja 

multimedialna (nie więcej niż 30 slajdów); 

c) praca fotograficzna – reportaż fotograficzny (zdjęcia i opis), 8-10 zdjęć czarno-

białych lub kolorowych; format zdjęć nie większy niż 15cm x 21cm; każda fotografia 

powinna być naklejona na kartkę formatu A-4; zdjęcia powinny być też w wersji 

elektronicznej w formacie JPG – płyta CD/ DVD; rozdzielczość obrazu minimum: 

1024x768px (768x1024px). Do pracy należy dołączyć opis zawierający uzasadnienie 

przedstawianych miejsc, postaci, wydarzeń. 

2. Pracę pisemną i fotograficzną przygotowuje uczestnik indywidualnie. 

3. Pracę multimedialną przygotowuje zespół (liczący nie więcej niż 4 osoby). 

4. Praca przygotowana przez uczestnika lub zespół powinna: 

a) mieć twórczy charakter; 

b) opierać się na źródłach historycznych (np. wspomnienia, pamiętniki, listy, dokumenty, 

fotografie, prasa, wywiady, nagrania, filmy) i poprzez te źródła opisywać historię 

dworów i ich właścicieli ze szczególnym uwzględnieniem ich dalszych dziejów po 

wysiedleniu 

c) zawierać bibliografię z podaniem źródeł historycznych. 

5. Do pracy powinna być dołączona metryczka, zgodnie z wzorem (załącznik nr 1  

do Regulaminu). 

6. Prace zgłaszane wcześniej w innych konkursach, opublikowane w całości lub w części przed 

rozstrzygnięciem konkursu, skopiowane z Internetu oraz prace, które nie będą spełniały 

kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie podlegają ocenie. 

 

V. Harmonogram Konkursu. 

Termin Wydarzenie 

do 28 listopada 2014 r. Szkoła zgłasza swój udział w konkursie poprzez: wypełnienie 

elektronicznego formularza - strona internetowa Kuratorium 

Oświaty w Krakowie www.kuratorium.krakow.pl  

(zakładka ed. patriotyczna i obywatelska) 

do 10 kwietnia 2015 r. Autor (uczeń lub zespół) przedkłada pracę szkolnej komisji. 

do 8 maja 2015 r. Komisja szkolna wyłania w każdej z kategorii nie więcej niż 

dziesięć prac, które uzyskały największą liczbę punktów  

i przesyła je wraz z protokołem (stanowiącym załącznik nr 2  

do Regulaminu) do komisji wojewódzkiej. 

http://www.kuratorium.krakow.pl/
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do 29 maja 2015 r. Komisja wojewódzka ogłasza listę finalistów i laureatów  

na stronie internetowej Organizatora. 

do 16 czerwca 2015 r. Uroczyste zakończenie  Konkursu oraz wręczenie dyplomów  

i nagród.  

 

 

VI. Przebieg Konkursu. 

1. Konkurs jest przeprowadzany:  

a) w dwóch etapach: szkolnym i wojewódzkim; 

b) w trzech kategoriach: praca pisemna, praca multimedialna, praca fotograficzna; 

c) w trzech grupach wiekowych: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła 

ponadgimnazjalna 

2. Szkoła zgłasza swój udział w Konkursie poprzez: wypełnienie elektronicznego formularza 

dostępnego na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie 

www.kuratorium.krakow.pl (zakładka edukacja patriotyczna i obywatelska). 

3. Etap szkolny przeprowadzany jest przez szkolną komisję konkursową powołaną przez 

dyrektora szkoły. 

4. Uczestnik Konkursu lub zespół przygotowuje samodzielnie lub pod kierunkiem 

nauczyciela  (opiekuna naukowego) pracę, o której mowa w punkcie IV. 

5. Pracę przedkłada szkolnej komisji (w zależności od wybranej kategorii odpowiednio  

w formie wydruku komputerowego i zapisu elektronicznego na płycie CD w formacie 

Word lub na płycie DVD). 

6. Komisja szkolna wyłania w każdej z kategorii nie więcej niż 10 prac, które uzyskały 

największą liczbę punktów. Rozstrzygnięcie komisji jest ostateczne. 

7. Komisja szkolna przesyła do komisji wojewódzkiej – (na adres: Oddział Instytutu Pamięci 

Narodowej w Krakowie, 31-012 Kraków, ul. Reformacka 3,  z dopiskiem „Opowieść  

o końcu świata … reforma rolna. Losy ziemiaństwa po wywłaszczeniu”) - wyłonione prace 

wraz z protokołem z przebiegu eliminacji szkolnych, zgodnie z wzorem  (załącznik nr 2  

do Regulaminu). 

8. Komisja wojewódzka spośród nadesłanych prac wyłania w każdej z kategorii: 

a) finalistów, tj. uczniów lub zespoły uczniów, których prace uzyskały co najmniej 60% 

punktów możliwych do uzyskania; 

b) laureatów, tj. nie więcej niż pięciu uczniów lub pięć zespołów, których prace uzyskały 

największą liczbę punktów. 

9. Rozstrzygnięcie komisji wojewódzkiej jest ostateczne. 

10. Uroczyste zakończenie i podsumowanie Konkursu połączone z wręczeniem nagród 

odbędzie się w czerwcu 2015 r. w Krakowie. Informacja zostanie podana w odrębnym 

komunikacie. 

 

 

VII. Procedury oceniania prac. 

1. W etapie szkolnym praca konkursowa jest oceniana przez komisję szkolną. 

2. W etapie wojewódzkim praca konkursowa jest oceniana niezależnie przez trzech członków 

komisji wojewódzkiej. 

3. Praca ucznia - kategoria praca pisemna, praca zespołu - kategoria praca multimedialna 

- oceniana jest w skali pięciostopniowej (0-5) według następujących kryteriów: 

a) wartość merytoryczna i zgodność z tematem (0-5); 

b) posługiwanie się materiałem źródłowym i rzeczowym (0-5); 

c) umiejętność dokonania analizy, syntezy, oceny (0-5); 

d) twórcze podejście do tematu (0-5). 

http://www.kuratorium.krakow.pl/
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4. Praca ucznia - praca fotograficzna - oceniana jest w skali pięciostopniowej (0-5) według 

następujących kryteriów: 

a) wartość merytoryczna i zgodność z tematem - wpisanie się w tematykę konkursu  

(0-5); 

b) ekspresja emocji zawartych w obrazie (0-5); 

c) pomysłowość, oryginalność (0-5); 

d) opis zawierający uzasadnienie przedstawianych miejsc, postaci, wydarzeń (0-5). 

 

 

VIII. Ochrona własności intelektualnej i danych osobowych. 

1. Prace uczestników Konkursu nie będą zwracane autorom. 

2. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  wykorzystania prac uczestników Konkursu  

do celów naukowych i edukacyjnych oraz ich nieodpłatnej publikacji – we fragmentach 

lub w całości - z zachowaniem praw autorskich. 

3. Autorzy zachowują prawo do samodzielnej publikacji swoich prac konkursowych, pod 

warunkiem, że w publikacji zamieszczą informację o następującej treści: „Opowieść  

o końcu świata … reforma rolna. Losy ziemiaństwa po wywłaszczeniu” przeprowadzonym 

przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Krakowie, Polskie Towarzystwo 

Ziemiańskie Oddział w Krakowie oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie. 

4. Dane osobowe uczestników konkursu są chronione zgodnie z ustawą z dnia  

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. poz.1182). 

 

IX.   Propozycja literatury do ewentualnego wykorzystania 

 

Strony internetowe: 

http://www.dworymalopolski.pl/ 

http://szlakimalopolski.mik.krakow.pl/?szlaki=dwory-malopolski 

http://dnidziedzictwa.pl/teka/architektura-swiecka/ 

 

Literatura pomocnicza: 

Publikacje ogólnokrajowe i regionalne (publicystyka i wspomnienia): 

1. Biuletyn IPN, nr 3/11, s. 53-59, 102-108, 115-123. 

2. M. Chorązki, Bohater z przypadku?, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 

listopad 2003, nr 11 (34). 

3. M. Chorązki, Ziemianin Krzysztof Morstin, żołnierz Armii Krajowej w materiałach 

archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, „Biblioteczka Wielicka” 

2007, z. 63. 

4. M. Chorązki, Rodzina Włodków z Dąbrowicy w materiałach Służby 

Bezpieczeństwa, „Biblioteczka Wielicka” 2009, z. 83. 

5. M. Chorązki, Konspiracyjna „Uprawa”, „Dziennik Polski”, nr 40, 17 lutego 2012. 

6. Historia z konsekwencjami. Rozmawiają Krzysztof Kozłowski i Michał Komar, 

Warszawa 2009. 

7. Księżna. Wspomnienia o polskich Habsburgach. Z Marią Krystyną Habsburg 

rozmawiali: Adam Tracz i Krzysztof Błecha, Żywiec 2009. 

8. J. Sypień, Dwory szlacheckie ziemi olkuskiej, Olkusz 2012. 

9. S. M. Przybyszewski, Ziemianie, pałace, dwory i dworki nad Nidzicą i Szreniawą, 

Kazimierza Wielka 2007. 

10. J. Zakrzeński, Co mi zostało z tamtych lat. Z Januszem Zakrzeńskim rozmawiała 

Lidia Stanisławska, Warszawa 2006. 

11. M. Żółtowski, Tarcza Rolanda, Kraków 1989. 

http://www.dworymalopolski.pl/
http://szlakimalopolski.mik.krakow.pl/?szlaki=dwory-malopolski
http://dnidziedzictwa.pl/teka/architektura-swiecka/
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12. M. Żółtowski, Leon Krzeczunowicz. „Uprawa”–„Tarcza”, Laski 2004. 

13. M. Żółtowski, To wszystko działo się naprawdę. Wojsko/Wojna/„Uprawa”–

„Tarcza”, Warszawa 2002. 

 

Publikacje naukowe, (do wykorzystania wybrane fragmenty): 

1. Cz. Brzoza, Reforma rolna w województwie krakowskim (1945-1948), Wrocław 

1988. 

2. M. Chorązki, Leon Krzeczunowicz, Roman Lasocki [w:] Ziemianie wobec okupacji 

1939–1945, pod red. Michała Wenklar, Kraków 2007. 

3. M. Chorązki, Postawy ziemian zachodnich powiatów dystryktu krakowskiego 

wobec władz okupacyjnych [w:] Dwór polski. Zjawisko historyczne i kulturowe, 

pod red. Leszka Kajzera, Kielce 2008. 

4. M. Chorązki, Jan Marian Włodek – Między Sonderaktion Krakau a reformą rolną. 

Wspomnienia okupacyjne z Dąbrowicy i Krakowa, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 

2009, nr 31. 

5. M. Chorązki, Ziemianie wobec wojny. Postawy właścicieli ziemskich województwa 

krakowskiego w latach 1939-1945, Kraków 2010. 

6. M. Chorązki, Komunikacja i kontakty towarzyskie dworów podkrakowskich  

w okresie II wojny światowej, w: Komunikowanie się Polaków w okresie II wojny 

światowej, Lublin 2011. 

7. M. Chorązki, Ziemianie w Krakowie w latach 1945-1956. Wzajemne relacje  

i kontakty, w: Komunikowanie się Polaków w latach 1944-1989, Lublin 2011. 

8. Dziedzictwo. Ziemianie polscy, Kraków 1996. 

9. A. Łuczak, Utracone Decorum. Grabież dóbr kultury z majątków ziemiaństwa 

polskiego w Wielkopolsce czasie okupacji niemieckiej w latach 1939–-1945, 

Warszawa–-Poznań 2011. 

10. Relacje wojenne ziemian. Perspektywa dwóch pokoleń", Kraków 2013. 

11. F. Starowieyski, K. Uniechowska-Dembińska, Franciszka Starowieyskiego 

opowieść o końcu świata, czyli reforma rolna, Warszawa 1994. 

12. Ziemianie wobec okupacji 1939–1945, pod red. Michała Wenklar, Kraków 2007. 

13. Ziemianie Polscy XX wieku. Słownik biograficzny, część 1-10, Warszawa 1999 -

2013. 

14. Ziemiaństwo polskie 1795–1945, red. Janina Leskiewiczowa, Warszawa 1985. 

 

Katalog do wystawy: Zagrabione dziedzictwo, utracona pamięć. Losy ziemian 

małopolskich, Kraków 2010. 

P. Libicki, Dwory i pałace wiejskie w Małopolsce i na Podkarpaciu (w granicach 

województw małopolskiego i podkarpackiego), Poznań 2013. 

 

X. Postanowienia końcowe. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator Konkursu. 

2. Organizatorowi przysługuje prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. 

Wszelkie zmiany stają się obowiązujące po opublikowaniu ich na stronach internetowych 

Organizatora: www.ipn.gov.pl, www.kuratorium.krakow.pl 

3. Szczegółowych informacji udzielają:  

dr Marcin Chorązki  - Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej,  

tel. 12/ 289 20 67; e-mail: marcin.chorazki@ipn.gov.pl 

 

Anna Pawlikowska-Wójcicka – koordynator Konkursu, 

tel. 12/ 392 12 81; e-mail: anna.pawlikowska@kuratorium.krakow.pl  

http://www.ipn.gov.pl/
http://www.kuratorium.krakow.pl/
mailto:marcin.chorazki@ipn.gov.pl
mailto:anna.pawlikowska@kuratorium.krakow.pl
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

M E T R Y C Z K A     P R A C Y  

KONKURS  

„Opowieść o końcu świata … reforma rolna. Losy ziemiaństwa po wywłaszczeniu” 

 

 

Kategoria:  szkoła podstawowa, gimnazjum,  szkoła ponadgimnazjalna  

                 praca pisemna,  praca multimedialna, praca fotograficzna 
proszę podkreślić właściwe 

Tytuł pracy:  

 

Imię i nazwisko autora/autorów pracy 

 

 

 

 

Data i miejsce urodzenia  

Kontakt do autora/autorów pracy (tel., e-mail) 

 

 

 

Nazwa szkoły, adres, telefon, e-mail szkoły 
 

 

Imię i nazwisko opiekuna naukowego 

 
 

Kontakt do opiekuna naukowego  (tel. e-mail) 

 

 
Oświadczam, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca jest wynikiem własnej twórczości  

 

...................................................................................................................................................................................... 

 

......................................................................................................................................................................................                     
(imię i nazwisko uczestnika/ uczestników konkursu) 

 

 i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz, że nie została zgłoszona do 

innych konkursów o podobnej tematyce.  

 

Wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych ............................................................................................             

 

.................................................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko uczestnika/ uczestników konkursu) 

 

w bazie danych organizatorów konkursu oraz przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. poz. 1182 ) w celu przeprowadzenia konkursu oraz dalszego 

wykorzystania prac. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych wyżej. 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez organizatorów mojej pracy do celów naukowych i edukacyjnych oraz jej 

publikacji (nieodpłatnie) we fragmentach lub w całości z zachowaniem praw autorskich. 

.................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................  

 

(miejscowość, data, podpis autora/ autorów pracy – jeżeli autor jest niepełnoletni również podpis jego rodziców/opiekunów) 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu 

pieczątka szkoły                                      miejscowość, data

                  

Protokół z etapu szkolnego (wzór) 
 

KONKURS  

„Opowieść o końcu świata … reforma rolna. Losy ziemiaństwa po wywłaszczeniu” 

dla uczniów szkół podstawowych/gimnazjów / szkół ponadgimnazjalnych  

  w roku szkolnym 2014/2015                           
(proszę wybrać właściwe) 

 

Pełna nazwa szkoły:........................................................................................................ 

Telefon............................................................................................................................. 

Adres................................................................................................................................ 

Liczba wszystkich uczniów biorących udział w eliminacjach szkolnych: ......................  

 

Uczniowie, których indywidualne prace zostały przesłane do Komisji Wojewódzkiej – 

kategoria: prace pisemne 

  

L.p. Nazwisko ucznia Imię ucznia 

Liczba 

uzyskanych 

punktów 

Imię i nazwisko nauczyciela 

opiekuna naukowego 

          

          

 

Uczniowie, których indywidualne prace zostały przesłane do Komisji Wojewódzkiej – 

kategoria: prace fotograficzne 

  

L.p. Nazwisko ucznia Imię ucznia 

Liczba 

uzyskanych 

punktów 

Imię i nazwisko nauczyciela 

opiekuna naukowego 

          

          

 

Zespoły uczniów (nie więcej niż 4 osoby), których prace zostały przesłane do Komisji 

Wojewódzkiej – kategoria: prace multimedialne 

  

Zespół 

nr  
Nazwisko ucznia Imię ucznia 

 

Data i miejsce 

urodzenia 

Liczba 

uzyskanych 

punktów 

Imię i nazwisko 

nauczyciela opiekuna 

naukowego 

 1. 1. 

2. 

3. 

4. 

       

 2. 1. 

2. 

3. 

4 
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Dodatkowe informacje o przebiegu konkursu: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

 

Podpisy członków Komisji Konkursowej: 

Przewodniczący: .................................................                  ....................................................... 

 

Członkowie:  ......................................................                   ...................................................... 

......................................................                   ...................................................... 

  

 

 

Dyrektor szkoły ..............................................    

 

 

 

 

 

 

 


