
Regulamin 

Konkursu „Podróż do źródeł” 

 

Organizatorem konkursu jest : STOWARZVSZENIE PRZYJACIÓŁ TARNOGÓRY 

I SZKOŁA PODSTAWOWA W TARNOGÓRZE 

 

Honorowy patronat nad konkursem: Burmistrz Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie 

 

Cele konkursu: 

- pobudzenie  zainteresowania  przeszłością miejsca, w którym mieszkamy,  

- poznanie najważniejszych faktów z dziejów rodzinnej miejscowości w oparciu                            

o wspomnienia  mieszkańców, oraz  materiały źródłowe  znajdujące się w rodzinnych 

archiwach, 

-rozwinięcie umiejętności poszukiwania wiedzy o przeszłości poprzez poznanie materialnych 

jak i  żywych świadków historii. 

 

Konkurs przeznaczony jest dla : UCZNIÓW KLAS IV-VI Szkoły Podstawowej                      

w Tarnogórze.  

 

Termin przyjmowania zgłoszeń:  16 luty 2015 rok.  

Termin przyjmowania prac:  30-31 marca  2015 roku.  

 Ogłoszenie wyników:  26 kwietnia 2015 roku . 

 

Organizacja konkursu: 

 

Uczestnicy konkursu mogą brać udział w dwóch formach konkursu j/n.: 

- poszukiwanie  i utrwalenie poprzez zapis w formie elektronicznej  wartościowych z historycznego 

punktu widzenia: dokumentów-urzędowych  i prywatnych ,listów, kartek pocztowych, zdjęć, 

pamiętników,książek,książeczek do nabożeństwa, gazet, wspomnień itp - znajdujących się w archiwach 

domowych – umowna data do 1950 roku.Najbardziej promowane będą najstarsze dokumenty. 

- wywiadów z najstarszymi mieszkańcami wsi dotyczącymi historii wsi -  z szczególnym 

uwzględnieniem wiadomości o powstaniu wsi, Powstania Styczniowego, I i II Wojny 

Światowej,strajków chłopskich,rodzin żydowskich zamieszkujących przed 1939 rokiem Tarnogórę         

i Koziarnię, opisów życia codziennego, zwyczajów, zabaw , zabobonów, podań i wierzeń związanych     

z Tarnogórą i Koziarnią, opisów wyglądu wsi-jak była zabudowana, gdzie i jak biegły drogi 

itp.Organizator nie ogranicza ani nie narzuca tematyki wspomnień, ważne aby dotyczyły wydarzeń – 

do 1950 r. 

Warunki konkursu: 
a/ praca konkursowa dotycząca poszukiwania i utrwalania wartościowych dokumentów,  

powinna zawierać kopie przynajmniej 30 dokumentów z tym, że w przypadku np. starych 

książek czy gazet kopiujemy I stronę z tytułem i datą druku, utrwalonych na dwóch płytkach 

CD /2 egzem.- dostarczy organizator konkursu/, materiały powinny być ułożone w logiczną 

całość, tak aby każdy oglądający miał wiedzę – czego dany dokument dotyczy i gdzie się 

znajduje orginał. Opis można wykonać w formie tradycyjnej pisanej lub podkładem głosu 

narratora – może zawierać podkład muzyczny. Praca powinna mieć stronę tytułową z 

podaniem autora, oraz zakończenie. 

b/ praca konkursowa:  wywiad – minimum 0,5 godziny  - przeprowadzony najlepiej z 

najstarszymi mieszkańcami wsi – tematyka została opisana części I Regulaminu – wywiad 

powinien być utrwalony na dwóch płytkach DVD, które dostarczy organizator 

konkursu.Wywiad powinien mieć stronę tytułową z krótką informacją o jego bohaterze-dacie 



urodzenia, miejscu zamieszkania, stanie  rodzinnym. Może zawierać podkład muzyczny-

należy zwrócić uwagę na odpowiednią  kompozycję zebranego materiału. 

Z praktycznego punktu widzenia sugeruje się rejestrację materiału z wykorzystaniem 

telefonów komórkowych a następnie odpowiednią obróbkę na komputerze. W przypadku 

problemów z obróbką materiałów na komputerze organizatorzy  udzielą wskazówek jak 

należy to zrealizować. 

c) uczniowie mogą składać prace wykonane indywidualnie lub w wieloosobowych  zespołach 

– jednakże z uwagi na  fakt, iż organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla uczestników,  

to dana nagrodzona praca może otrzymać tylko jedną nagrodę . 

Każda praca powinna być zaopatrzona w metryczkę zawierającą dane osobowe uczestnika 

konkursu. 

 

Komisja Konkursowa: Katarzyna Maczuga-Hammer, Alicja Samek, Kak Edward, Piotr 

Gałdyś, Barbara Grab, Kak Tadeusz, Półćwiartek Franciszek, Kak Barbara. 

 

 

Nagrody: 

 

W zakresie dokumentów: 

I - nagroda : rzeczowa 350,00 zł 

I I-nagroda : rzeczowa  250,00 zł 

III - nagroda : rzeczowa 150,00 zł 

4 wróżnienia – nagrody rzeczowe  łącznie – 200,00 zł  

 

W zakresie wywiadów: 

I - nagroda : rzeczowa 350,00 zł 

I I-nagroda : rzeczowa  250,00 zł 

III - nagroda : rzeczowa 150,00 zł 

4 wróżnienia – nagrody rzeczowe  łącznie – 200,00 zł 

 

Po zakończeniu konkursu prace nie będą zwracane uczestnikom. Organizator zastrzega sobie 

prawo wykorzystania materiałów konkursowych do popularyzowania historii wsi Tarnogóry   

i Koziarni, poprzez publikację na stronie internetowej Stowarzyszenia Przyjaciół Tarnogóry 

jak wystawie i pokonkursowej w Szkole Podstawowej w Tarnogórze. 

 
 


