
Fundacja im. Stefana Batorego oraz Ośrodek KARTA ogłaszają dziesiąty konkurs „Historii 
Bliskiej” dla uczniów gimnazjów i szkół średnich, na temat: 
 
śycie religijne w czasach PRL — jednostka, wspólnota, instytucja 
 
Uczestnikom tegorocznego, jubileuszowego konkursu proponujemy podjęcie badań nad 
społecznym wymiarem Ŝycia religijnego w czasach, gdy religia była zwalczana, a wierzący 
poddawani dyskryminacji przez instytucje ówczesnego państwa. Władze PRL w róŜnym 
czasie z róŜną intensywnością dąŜyły do kształtowania świadomości zbiorowej i 
indywidualnej Polaków — zgodnie z oficjalną ideologią. 
Celem konkursu nie jest przedstawienie osobistych przeŜyć religijnych, lecz sposobów 
radzenia sobie osób wierzących i społeczności religijnych z rzeczywistością PRL (1944–89). 
Chodzi o udokumentowanie zachowań i strategii działania wobec oficjalnego ateizmu ze 
strony jednostek, wspólnot wyznaniowych, struktur Kościoła Katolickiego oraz innych 
Kościołów, wyznań i grup religijnych. Jak zwykle w tym konkursie, chodzi o podjęcie 
lokalnych badań w bliskim środowisku, parafii czy gminie. 
Na konkurs nadsyłane mogą być wyłącznie prace oryginalne, oparte na samodzielnie 
zebranych, wcześniej nie publikowanych materiałach źródłowych (wywiady, kwerendy w 
archiwach środowiskowych, publicznych czy domowych); powinny zawierać krytyczną ocenę 
wiarygodności źródeł, dowodzić zdolności wyciągania wniosków. WaŜna jest równieŜ 
atrakcyjność prezentacji wyników badań. 
Dopuszczalne są róŜne formy prac konkursowych: opracowany zbiór dokumentów; zdobyta i 
krytycznie opracowana relacja świadka lub świadków historii; zbiór zdjęć z autorskim opisem 
i komentarzem, opracowany dziennik, pamiętnik czy kronika parafialna; amatorski film, 
audycja radiowa czy prezentacja multimedialna; dopuszczalne są równieŜ inne formy, takŜe 
mieszane (poza formami czysto plastycznymi). 
Praca moŜe być podejmowana indywidualnie bądź grupowo (do sześciu osób), pod opieką 
dorosłych lub bez takiej opieki. 
Termin nadsyłania prac — do 28 lutego 2006. Konkurs zostanie rozstrzygnięty najpóźniej do 
10 czerwca 2006, po czym nastąpi ogłoszenie wyników i rozdanie nagród. Jury przyzna 
uczniom nagrody i wyróŜnienia indywidualne i zespołowe, a nauczycielom wspierającym 
uczniów — wyróŜnienia specjalne. Na nagrody i wyróŜnienia Fundacja Batorego 
przeznaczyła 50.000 zł. MoŜliwe są takŜe nagrody ufundowane przez innych sponsorów. 
Nadesłane prace dopełnią kolekcję „Historii Bliskiej” w Ośrodku KARTA, dostępną dla 
zainteresowanych badaczy i wydawców. Przewidywana jest prezentacja prac lub ich 
fragmentów w internecie oraz ewentualnie w czasopismach ogólnokrajowych i lokalnych. 
Szkołom, które zadeklarują do 30 września br. zamiar uczestniczenia w konkursie — 
wyślemy komplety niezbędnych materiałów instruktaŜowych. Te, których uczniowie wzięli 
udział w jednym z trzech ostatnich konkursów, otrzymają materiały bez zgłoszenia. Materiały 
będą dostępne takŜe na stronie www.karta.org.pl Kontakty: Ośrodek KARTA, 02-536 
Warszawa, ul. Narbutta 29, tel. (0-22) 848-07-12; faks 646-65-11; e-mail: 
historia.bliska@karta.org.pl. Informacje: www.karta.org.pl. 
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