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Państwo Dyrektorzy
szkół i szkolnych punktów konsultacyjnych
przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych
i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowni Państwo,
serdecznie zachęcam Państwa do rozpropagowania wśród uczniów informacji
o trzeciej edycji ogólnopolskiego konkursu tematycznego Losy Bliskich i losy Dalekich – życie
Polaków w latach 1914-1989. Konkurs organizuję w porozumieniu z innymi Kuratorami Oświaty,
we współpracy z Fundacją Armii Krajowej w Londynie. Konkurs został objęty Honorowym
Patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego.
Tegoroczną edycję konkursu uświetnia Kapituła Honorowa. Jesteśmy zaszczyceni obecnością
w jej składzie:
• Pani Olgi Krzyżanowskiej,
• Państwa Joanny i Janusza Onyszkiewiczów,
• Pana Władysława Bartoszewskiego,
• Księdza Biskupa Wojciecha Polaka.
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych z terenu Polski oraz do uczniów szkół i szkolnych punktów konsultacyjnych przy
przedstawicielstwach Rzeczypospolitej Polskiej za granicą. W bieżącym roku szkolnym planujemy
rozpropagować go szerzej wśród polskich uczniów zamieszkałych poza granicami kraju, stwarzając
im możliwość uczestniczenia w przedsięwzięciu wspólnie z ich rówieśnikami w Polsce.
W ramach konkursu uczniowie przygotowują samodzielnie lub pod kierunkiem opiekuna
naukowego pracę w formie biografii, wywiadu, relacji, opowiadania, eseju itp., opartą na źródłach
historycznych (np. listy, wspomnienia, pamiętniki, dzienniki, dokumenty – również rodzinne, zdjęcia).
Praca uczestnika będzie oceniana przez komisję szkolną, wojewódzką i ogólnopolską.
Uczniowie ze szkół i szkolnych punktów konsultacyjnych nie uczestniczą
w ogólnopolskich
eliminacjach ustnych ze względu na
koszty i trudności natury
komunikacyjnej. W Regulaminie konkursu wprowadzono zmianę - Komisja ogólnopolska
w kategorii szkoły i szkolne punkty konsultacyjne wyłania spośród autorów nadesłanych prac nie
więcej niż dziesięciu laureatów konkursu, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów.
Szkoła zgłasza swój udział w konkursie w terminie do 31 grudnia 2011 r. poprzez: wypełnienie
formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i przesłanie go do
komisji wojewódzkiej - w Krakowie - siedziba Kuratorium Oświaty, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
lub wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej Kuratorium Oświaty
w Krakowie
http://kuratorium.krakow.pl/form/6184/
Szczegółowych informacji udziela: Anna Pawlikowska-Wójcicka st. wizytator Kuratorium Oświaty
w Krakowie, tel.: + 4812/ 630 36 11, e-mail: anna.pawlikowska@kuratorium.krakow.pl
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