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Miejsca pamięci narodowej w mojej okolicy 

 

Celem ogólnym konkursu jest wzrost świadomości społecznej najmłodszych mieszkańców z 

województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego (gmina Nowe), 

przede wszystkim w zakresie roli i wartości lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez 

pozyskiwanie, gromadzenie i upowszechnianie wiedzy na temat dziedzictwa, jego znaczenia 

i wartości z nim związanych, umożliwiający tworzenie pozytywnej emocjonalnej więzi 

pomiędzy społecznościami lokalnymi a dziedzictwem kulturowym najbliższego otoczenia.  

Celem szczegółowym konkursu jest:  

a. wzrost kapitału społecznego najmłodszych mieszkańców z powyższych obszarów poprzez 

aktywizację i włączenie się społeczności lokalnych we wspólne działania na rzecz 

poznawania, ochrony i opieki nad lokalnym dziedzictwem kulturowym identyfikowanym z ich 

miejscem zamieszkania; 

 b. samodzielne identyfikowanie przez najmłodszych mieszkańców lokalnego dziedzictwa 

kulturowego i poszerzanie wiedzy o jego wartościach poprzez wykorzystanie nowoczesnych 

technologii informacyjnych i komunikacyjnych;  

c. lepsze wykorzystanie wartości dziedzictwa kulturowego w rozwoju gospodarczym i 

społecznym Pomorza, Warmii, Mazur poprzez szerokie upowszechnianie i promowanie 

dziedzictwa i jego wartości zarówno wśród mieszkańców oraz wszystkich zainteresowanych 

Polaków. 

Zachęcamy uczestników konkursu do wycieczek edukacyjnych, zainteresowania się 

najbliższą okolicą i odkrywania szlaków pamięci, czyli odszukaniu śladów z przeszłości – 

miejsc, znaków pamięci walk lub ważnych wydarzeń historycznych, pozostawionych przez 

bohaterów minionych wydarzeń, celem przygotowania własnych projektów 

uczniów/zespołów uczniów i opiekunów wokół tematu wybitnych postaci i wydarzeń 

związanych z historią i kulturą Warmii, Mazur, Pomorza. 

Bogata historia i kultura tych ziem może wskazać wiele takich postaci, miejsc, wydarzeń, 

produktów, czy dzieł. Poszukiwania można rozpocząć od czasów państwa krzyżackiego 

(wojny polsko-krzyżackie). W poszukiwaniach takich kart historii można poruszać się także 

szlakami gotyckich zamków i kościołów, sanktuariów oraz miejsc związanych z objawieniami. 

Inspiracją mogą być także działania I oraz II wojny światowej, po których zachowało się wiele 

pamiątek, obiektów oraz szlaków fortyfikacji. Można także odwołać się do znakomitych 

osobistości nauki i kultury np. Mikołaj Kopernik, biskupi warmińscy którymi zostawali 

najznamienitsi ludzie epoki, humaniści i mecenasi oraz wiele innych postaci związanych z 

regionem. 
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Miejsce pamięci narodowej to:  

 teren, na którym rozgrywały się znaczące w historii państwa i narodu polskiego wyda-

rzenia;  

 teren, na którym znajdują się obiekty i znaki pamięci narodowej.  

Obiekt pamięci narodowej to:  

 budowla związana ze znaczącymi wydarzeniami (faktami) i postaciami w historii        

państwa i narodu polskiego;  

 cmentarze oraz groby ofiar wojen i systemów totalitarnych; 

 groby i pomniki wybitnych Polaków.  

Znak pamięci narodowej to:  

 pomnik, krzyż pamiątkowy, tablica pamiątkowa oraz głazy, kopce i kurhany 

wystawione dla upamiętnienia znaczącego wydarzenia lub postaci w historii państwa 

i narodu polskiego (ustawione w miejscach lub usytuowane na obiektach pamięci 

narodowej).  

 

Regulamin konkursu 

Miejsca pamięci narodowej w mojej okolicy 

 

Organizatorzy konkursu: 

 Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” (https://zamkigotyckie.org.pl/);  

 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie 

(www.wmodn.olsztyn.pl).  

 

Cele konkursu: 

 pogłębienie poczucia tożsamości lokalnej młodzieży i przynależności do miejsca 

zamieszkania, uświadomienie znaczenia dziedzictwa materialnego dla historii 

i tradycji regionu;  

 poznawanie geografii i historii najbliższej okolicy, osobiste odwiedzenie miejsc 

pamięci narodowej w trakcie trwania konkursu; 

 doskonalenie umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji  

z różnych źródeł; 

 wyrobienie umiejętności planowania i organizowania pracy, zbierania oraz selekcji 

materiału badawczego, pracy grupowej; 

 wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych do przygotowania 

przewodnika edukacyjnego na temat miejsc pamięci narodowej w najbliższej okolicy. 

 

https://zamkigotyckie.org.pl/
http://www.wmodn.olsztyn.pl/
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Uczestnicy: 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów ze szkół podstawowych (klasy IV–VIII) oraz 

szkół ponadpodstawowych z województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, 

kujawsko-pomorskiego (gmina Nowe). 

2. W konkursie może wziąć udział tylko jeden zespół uczniów ze szkoły, którego 

opiekunem jest nauczyciel tej placówki lub osoba upoważniona w imieniu szkoły.  

3. Zespół uczniów może liczyć maksymalnie 7 osób. 

4. Zespół uczniów w tym samym składzie uczestników bierze udział we wszystkich 

zadaniach konkursu.  

 

Warunki uczestnictwa i przebieg konkursu: 

1. Aby wziąć udział w konkursie, należy do 10 października 2022 r. przesłać skany 

załączników 1 i 2 na adres mailowy: info@zamkigotyckie.org.pl 

2. Konkurs adresowany do grup dzieci i młodzieży wraz z opiekunami składa się                

z dwóch zadań.  

a. Pierwszym zadaniem uczestników będzie wspólne przygotowanie przynajmniej         

3 wizytówek (można zgłosić nie więcej niż 6 wizytówek) dla miejsc lub postaci 

znanych i zasłużonych dla historii i kultury regionu wraz z krótkim opisem 

maksymalnie do 500 znaków i podaniem współrzędnych GPS, do każdej z nich. 

Także do każdej z wizytówek uczestnicy są zobowiązani dołączyć przynajmniej 2 

samodzielnie wykonane zdjęcia.  

Najciekawsze i zgodne z faktami wizytówki wraz ze zdjęciami zostaną zamieszczone 

na interaktywnej mapie „Miejsca pamięci narodowej Warmii, Mazur, Pomorza”, której 

podstawą będą dotychczas funkcjonujące interaktywne mapy „Miejsca pamięci 

narodowej Warmii, Mazur, Powiśla” oraz „Szlakiem I wojny światowej”, dostępne na 

stronie:  

https://zamkigotyckie.org.pl/miejsca-pamieci-narodowej-warmii-mazur-powisla 

https://zamkigotyckie.org.pl/szlakiem-i-wojny-swiatowej 

 

b. Drugim zadaniem uczestników będzie przygotowanie przewodnika edukacyjnego po 

miejscach pamięci narodowej w swojej okolicy w formie jednej, wspólnej pracy 

przedstawiającej krótki, atrakcyjny opis historyczny miejsca, wydarzenia lub osoby 

związanej z tym miejscem, w formie prezentacji multimedialnej, filmu, przewodnika 

edukacyjnego, także przy użyciu dowolnych narzędzi TIK, np. Story Jumper, Genially, 

Canva, Blog, programów do tworzenia filmów ze zdjęć (np. Edytor Wideo, Live Movie 

Maker) i innych. Przewodnik edukacyjny powinien zawierać następujące informacje:  

mailto:info@zamkigotyckie.org.pl
https://zamkigotyckie.org.pl/miejsca-pamieci-narodowej-warmii-mazur-powisla
https://zamkigotyckie.org.pl/szlakiem-i-wojny-swiatowej
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 nazwa szkoły, imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna zespołu oraz skład 

zespołu (imię i nazwisko każdego ucznia); 

 tytuł adekwatny do zawartości; 

 lokalizację obiektów (np. można wykonać mapę miejsca, opisać położenie, 

podać współrzędne GPS); 

  krótki, atrakcyjny opis historyczny miejsca lub wydarzenia związanego z tym 

miejscem (max. 250-350 wyrazów); 

 dokumentację fotograficzną prezentowanych miejsc;  

 bibliografię. 

Inspiracją mogą być najlepsze prace uczestników z 2021 zamieszczone na stronie: 

https://zamkigotyckie.org.pl/aktualnosci/konkurs-miejsca-pamieci-narodowej-w-mojej-okolicy-

w-roku-szkolnym-2021-2022/5583.htm 

 

3. Wizytówki oraz zdjęcia wraz z podaniem nazwy szkoły, imienia i nazwiska 

nauczyciela lub opiekuna zespołu należy przesłać drogą elektroniczną na adres: 

info@zamkigotyckie.org.pl w terminie do 15 października 2022. 

4. Link lub plik mp4 do przewodnika należy przesłać na adres: 

info@zamkigotyckie.org.pl w terminie do 20 października 2022 r. 

5. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone do końca października 2022 r. na stronach 

internetowych Organizatorów. 

6. Podsumowanie konkursu odbędzie się do końca października 2022 r.  

 

Nagrody: 

Dla 10 najlepszych zespołów uczestników przewidziane są nagrody książkowe   

za najciekawsze rozwiązania dotyczące przygotowania wizytówek oraz przewodnika 

edukacyjnego.  

 

Ocena prac: 

1. Prace kursowe będą oceniane przez jury powołane przez Organizatorów w dwóch 

kategoriach: 

a) szkoła podstawowa; 

b) szkoła ponadpodstawowa. 

2. Przy ocenie jury będzie się kierowało następującymi kryteriami: 

a) walory edukacyjne wizytówek oraz przewodnika po miejscach pamięci narodowej; 

b) kreatywność i oryginalność w zakresie przewodnika po miejscach pamięci 

narodowej; 

c) zastosowanie programów i aplikacji internetowych do wykonania przewodnika; 

https://zamkigotyckie.org.pl/aktualnosci/konkurs-miejsca-pamieci-narodowej-w-mojej-okolicy-w-roku-szkolnym-2021-2022/5583.htm
https://zamkigotyckie.org.pl/aktualnosci/konkurs-miejsca-pamieci-narodowej-w-mojej-okolicy-w-roku-szkolnym-2021-2022/5583.htm
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d) dbałość o poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną w tekstach 

zamieszczonych w wizytówkach oraz przewodniku; 

e) autentyczność zdjęć i innych materiałów wykorzystanych w wizytówkach oraz 

przewodniku. 

 

Nagrody finansowane będą ze środków programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa 

– Wspólnie dla dziedzictwa”. 

 

Wszelkie informacje o konkursie można otrzymać pod numerem telefonu i poczty 

elektronicznej: 

 Izabela Narożniak-Jakubowska – 535 887 090, info@zamkigotyckie.org.pl 

 

 

 

 

 
 
 
Konkurs jest działaniem zadania pn. „Miejsca pamięci Warmii, Mazur, Pomorza” dofinansowanego             
w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa”. 
 

mailto:info@zamkigotyckie.org.pl

