XIX Powiatowy Konkurs Historyczny
Edycja 2021
W latach 1919 - 1921 ważyła się sprawa przynależności państwowej Górnego
Śląska, należącego wcześniej do państwa niemieckiego. Odzyskanie przez Polskę
niepodległości w 1918 r. wzmogło działający tam polski ruch narodowy.
Walka o wpływy narodowe skutkowała m.in. trzema powstaniami śląskimi w
latach 1919 - 1921.
W 2021 roku przypada setna rocznica plebiscytu na Górnym Śląsku i wybuchu III
powstania śląskiego. Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie w celu
ożywienia pamięci o tych wydarzeniach oraz rozbudzania szacunku i
przywiązania do tradycji własnego narodu i „małej ojczyzny” zaprasza chętnych
do wzięcia udziału w powiatowym konkursie historycznym z okazji 100. rocznicy
plebiscytu i wybuchu III powstania śląskiego. Konkurs skierowany jest do
uczniów klas 8 szkoły podstawowej oraz uczniów szkół ponadpodstawowych.

Proponujemy następującą tematykę:
1. Plebiscyt i III powstanie śląskie 1921 r.
2. Napisz przemówienie, jakie mógłby wygłosić Wojciech Korfanty wzywający
do rozpoczęcia III powstania na Górnym Śląsku.
3. „Miejsca - ludzie – wydarzenia”. Stwórz wirtualne muzeum, którego zbiory
nawiązywać będą do hasła przewodniego konkursu.
4. Bohaterowie III powstania śląskiego. Przedstaw postać wybranego dowódcy,
żołnierza, wydarzenia z okresu III powstania śląskiego. Uzasadnij swój
wybór.
5. Opracuj numer lokalnej gazety, który w całości poświęcony będzie
tematyce plebiscytu na Górnym Śląsku w marcu 1921 roku.
6. Opracuj projekt graficzny plakatu prezentujący temat: "III powstanie
śląskie 1921 rok" ,
7. Zaprojektuj plakat, który zachęciłby Górnoślązaków do oddania głosu w
plebiscycie z 20 marca 1921 r. za przynależnością Górnego Śląska do
państwa polskiego.
8. Opracuj przewodnik po najważniejszych miejscach związanych z
wydarzeniami z okresu III powstania śląskiego.
9. Wykonaj fotografię i napisz do niej tekst w formie poetyckiej lub
prozatorskiej, których treść nawiązywać będzie do tematyki przewodniej
konkursu.

Wytyczne:
FORMA PRACY DOWOLNA: m.in.: rozprawka, esej, opowiadanie, prezentacja
multimedialna, plakat, szkic, grafika, akwarela, fotografia, gra dydaktyczna
OBJĘTOŚĆ: prac pisemnych do 3 stron znormalizowanego maszynopisu (1800
znaków na stronie);
W konkursie fotograficznym prosimy o nadesłanie zdjęć formatu 10 x15.
prezentacja multimedialna - do 20 slajdów;
W przypadku gry historycznej konieczne jest określenie formy gry, jej formatu,
ilości graczy, czasu gry, wieku uczestników oraz preferowany czas rozgrywki.
Prace konkursowe powinny zawierać informacje na temat źródeł, z których autor
korzystał. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: oryginalność ujęcia tematu,
poprawność merytoryczna, projekt graficzny, samodzielność wykonania pracy.
Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana i nie
może naruszać praw autorskich osób trzecich.
UWAGA: Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania i
reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
Przesłane prace przechodzą na własność organizatorów.
Na uczestników konkursu czekają okazjonalne dyplomy oraz nagrody rzeczowe
ufundowane przez organizatora tj. POPP w Pszczynie.
TERMIN SKŁADANIA PRAC UPŁYWA: 15 kwietnia 2021 r.
- prace będą oceniane w 2 kategoriach wiekowych:
a) szkoły podstawowe: klasy VIII
b) szkoły ponadpodstawowe
O terminie i miejscu rozstrzygnięcia konkursu uczestnicy i ich opiekunowie
zostaną poinformowani w osobnym piśmie i komunikacie na stronie
https://popppszczyna.pl/ - ocenie przez jury konkursowe podlegać będą tylko
prace indywidualne!
Prace muszą być podpisane i zawierać podstawowe dane:
> imię i nazwisko autora i określenie wybranego tematu konkursu,
> nazwa i adres szkoły, klasa;
> imię i nazwisko nauczyciela, który zachęcił do udziału w konkursie, nr. tel. oraz
jego e-mail (lub e-mail uczestnika)
MIEJSCE SKŁADANIA PRAC:
Biuro Powiatowego Ognisko Pracy Pozaszkolnej
43-200 Pszczyna ul. 3 Maja 7 tel. 0 32 210 24 98 lub 517 067 500

Serdecznie zapraszamy!

Pszczyna, dnia……………………..

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku
Stosownie do postanowień art. 81 ustawy z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) wyrażam /nie wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku
mojego dziecka (imię i nazwisko):

…………………………………………………………………………………………………………………..
w formie elektronicznej wraz z danymi identyfikującymi przez Powiatowe Ognisko Pracy
Pozaszkolnej z siedzibą w Pszczynie ul. 3 Maja 7 w celach promocyjnych i informacyjnych
związanych z realizowaną przez Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej działalnością
statutową pn. XIX Powiatowy Konkurs Historyczny (edycja 2021 r.)
Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku obejmuje publikację i udostępnienie
nagrodzonych pracy oraz zdjęć z uroczystości wręczenia nagród laureatom konkursu: na
stronie internetowej www.popppszczyna.pl i profilu www.facebook.com/POPPPSZCZYNA

…………………………………………
Podpis rodziców/opiekunów prawnych

