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„Najwa Ŝniejsze wydarzenie w dziejach mojej społeczności. 
Świadkowie i świadectwa” 

 
 
ZbliŜający się koniec XX wieku skłania do podsumowań. Przez świat przetaczały się wojny i 
rewolucje. Rodziły się i upadały systemy polityczne. Powstawały i były niszczone państwa, 
ginęły narody. Wiele dramatycznych wydarzeń dotknęło równieŜ Polskę. Te wielkie 
wydarzenia i procesy wpływały na losy pojedynczych ludzi, na dzieje miast i wiosek. 
    Pragniemy, aby uczestnicy konkursu skupili się na wydarzeniach z mijającego wieku, które 
mogą uznać za najbardziej znaczące w historii społeczności, z jakiej się wywodzą lub w jakiej 
Ŝyją: w mieście, na wsi, w kręgu rodzinnym, przyjacielskim czy sąsiedzkim. Najbardziej 
znaczące — bo zadecydowały o losach bliskich ludzi i przetrwały w pamięci, bez względu na 
ich rolę w historii wielkiej, dotyczącej losów państw czy stosunków między narodami. 
    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 
dotyczących losów wybranej osoby, instytucji czy jakiejś sprawy; 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, pod czyjąś opieką lub 
samodzielnie. 
    Termin nadsyłania prac — do 5 marca 1999. 
    Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 10 czerwca 1999, 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 im. Stefana BATOREGO przeznaczyła 65.000 zł. 
    Nadesłane prace stworzą odrębną kolekcję w Ośrodku KARTA, dostępną dla 
zainteresowanych badaczy i wydawców. Przewidywana jest prezentacja prac lub ich 
fragmentów w sieci Internet oraz ewentualnie w czasopismach ogólnokrajowych i lokalnych. 
    Szkołom, które zadeklarują do 30 września zamiar uczestniczenia w konkursie — wyślemy 
komplety niezbędnych materiałów informacyjnych i instruktaŜowych. Te, których uczniowie 
wzięli udział w dwóch poprzednich konkursach, otrzymają materiały bez zgłoszenia. 
    Zgłoszenia i prace naleŜy nadsyłać pod adresem: 
Ośrodek KARTA, 02-536 Warszawa, ul. Narbutta 29, gdzie moŜna takŜe uzyskać wszelkie 
wyjaśnienia: tel. 48-07-12; faks 646-65-11; e-mail: historia.bliska@karta.org.pl 
 
Prezes Fundacji Batorego 
Aleksander Smolar 
 
Prezes Fundacji Ośrodka KARTA 
Zbigniew Gluza 


