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Fundacja im. Stefana BATOREGO oraz Ośrodek KARTA ogłaszają dziewiąty konkurs dla 
uczniów gimnazjów i szkół średnich poświęcony historii bliskiej. Proponujemy młodzieŜy 
podjęcie samodzielnych badań na temat: 

 
Codzienność w czasie przełomu 1944-1945 

 
W powszechnej pamięci o II wojnie i latach tuŜ po niej — szczególnie pokoleń, które tego 
czasu nie znają — dominują obrazy kataklizmów, masowych represji, dramatycznego końca 
okupacji i wyzwalania, które przybrało natychmiast formy nowego zniewolenia. Dominują 
syntetyczne obrazy, w których trudno jest odnaleźć los poszczególnych regionów i grup, nie 
mówiąc o losie jednostek i rodzin. Na tle wielkich ruchów tektonicznych historii trudno jest 
zobaczyć kształt zwykłego Ŝycia tamtych lat. 

Celem, który stawiamy w obecnym konkursie, jest zbadanie i opisanie na 
przykładzie najbliŜszego środowiska: rodziny czy znajomych, własnej miejscowości bądź 
najbliŜszej okolicy, jakie formy przybierały owe próby normalnego Ŝycia, jak wyglądała 
ówczesna codzienność widziana przez pryzmat konkretnych ludzkich doświadczeń. TakŜe 
wtedy szukano stabilizacji i bezpieczeństwa, starano się zaspokajać własne potrzeby, nie tylko 
na poziomie przeŜycia, szukano źródeł nadziei w mało czytelnym, niepokojącym, 
zagraŜającym świecie. Proponujemy zbadanie codzienności tamtego, niecodziennego czasu, 
takŜe przez wywołanie pamięci najstarszej generacji świadków. 

Na konkurs nadsyłane mogą być wyłącznie prace oryginalne, oparte na samodzielnie 
zebranych, wcześniej nie publikowanych materiałach źródłowych (wywiady, kwerendy w 
archiwach domowych czy publicznych); 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 czy pamiętnik; amatorski film wideo 
czy audycja radiowa; dopuszczalne są równieŜ inne formy, takŜe mieszane. Praca moŜe być 
podejmowana indywidualnie bądź grupowo (do 6 osób), pod opieką dorosłych lub 
samodzielnie. 

Termin nadsyłania prac — do 28 lutego 2005. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 
10 czerwca 2005, po czym nastąpi ogłoszenie wyników i rozdanie nagród. Jury przyzna 
uczniom nagrody i wyróŜnienia indywidualne i zespołowe, a nauczycielom wspierającym 
uczniów — nagrody i wyróŜnienia specjalne. Na nagrody Fundacja Batorego przeznaczyła 
50.000 zł. 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 informacyjnych i instruktaŜowych. Te, których 
uczniowie wzięli udział w jednym z trzech ostatnich konkursów, otrzymają materiały bez 
zgłoszenia. 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, www.karta.org.pl  

 
Prezes Fundacji BATOREGO - Aleksander Smolar,  
Prezes Ośrodka KARTA - Zbigniew Gluza. 


