
            

REGULAMIN KONKURSU 

„KAŻDE MIEJSCE OPOWIADA SWOJĄ HISTORIĘ”

12 XI 2018r. godz. 9:00

KONKURS REPORTERSKO – DZIENNIKARSKI

(KULTURY ŻYWEGO SŁOWA)

1. ORGANIZATOR:

Szkoła  Podstawowa  nr  65  im.  Czesława  Janczarskiego  w  Krakowie  pod  patronatem  

Rady Dzielnicy XIII

2. UCZESTNICY:

• uczniowie klas IV-VII szkół podstawowych z Dzielnicy XIII Krakowa (Podgórze),

• KAŻDĄ SZKOŁĘ REPREZENTUJE  JEDEN UCZESTNIK Z KLAS IV –  V ORAZ

JEDEN UCZESTNIK Z KLAS VI – VII,

• konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach: klasy IV – V oraz klasy VI – VII.

3. ZADANIE KONKURSOWE:

Uczestnik:

• redaguje  reportaż  literacki,  w  którym relacjonuje  z  perspektywy świadka  przebieg  dnia

odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918r. w krakowskim Podgórzu,

• wcielając  się  w  dziennikarza  –  reportera,  odczytuje  swój  reportaż  przed  publicznością

w dniu konkursu tj. 12 XI 2018r.,

• każdy  uczestnik  jest  zobowiązany  posiadać  w  dniu  konkursu  jeden  egzemplarz

reportażu dla komisji,



• odczyt reportażu nie może trwać dłużej niż 3 minuty.

 

4. KRYTERIA OCENY:

• wartość merytoryczna reportażu – oparcie relacji na faktach (patrz: literatura konkursowa,

punkt 7),

• zastosowanie wyznaczników gatunkowych:  relacjonowanie wydarzeń,  których autor  był

świadkiem,  a  dodatkowo  przebieg  zna  z  relacji  innych  świadków  lub  dokumentów;

chronologia; dbałość o obiektywizm relacji,

• oryginalność i  zgodność z formą w zakresie  konstrukcji,  doboru środków stylistycznych

i składniowych,

• wartości artystyczne oraz osobliwość formułowania myśli,

• znajomość czytanego tekstu,

• stopień autorskiego zaangażowania w czasie odczytu,

• dykcję, właściwy akcent i intonację,

• właściwe tempo odczytu,

• modulacja i wyrażanie uczuć za pomocą głosu,

• ogólny wyraz artystyczny.

PROSIMY O  ZREZYGNOWANIE Z REKWIZYTÓW BĄDŹ KOSTIUMÓW – KONKURS

ZAWIERA TYLKO NIEKTÓRE ELEMENTY CHARAKTERYSTYCZNE DLA KONKURSÓW

RECYTATORSKICH/AKTORSKICH.

5. RODO: każdy uczestnik jest zobowiązany mieć ze sobą wypełniony

formularz  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  (zał.  1)  –

warunek konieczny

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Decyzje ogłoszone przez komisję konkursową  są ostateczne.

7. LITERATURA KONKURSOWA:

• W.  Niewola  Staszkowski,  A.  Sułkowski,  E.  Zaitz,  J.  Żółciak,  Dzielnica  XIII  Wolne  

 Królewskie  Miasto  Podgórze,  Kraków  1996.  [rozdział  III:  Królewskie  wolne  miasto  

 Podgórze, Połączenie z Krakowem, W Polsce niepodległej] 

• A. Sasinowski, Poczet burmistrzów miasta Podgórza, [w:] Sympozjum z okazji 100 - lecia

połączenia Podgórza z Krakowem, Kraków 2014. 

• M.  Tutak,  Muzeum  Podgórza  –  pomnik  przeszłości,  teraźniejszości  i  przyszłości,



[w:] Sympozjum z okazji 100-lecia połączenia Podgórza z Krakowem, Kraków 2014. 

• E. Stadtmüller, Dziadzio Władzio i duch Podgórza, Kraków 2014.

• M. Tutak, Opowieść o Podgórzu w stulecie połączenia z Krakowem, Kraków 2014.

• R.  Kiełkowski,  Historie  spod  kopca  Krakusa,  Kraków  1972.  [rozdziały:  O  powrót  

 w granice Krakowa, Podgórze w okresie międzywojennym]

• Cz.  Michalski,  Kluby  sportowe  Podgórza,  [w:]  W  90  rocznicę  połączenia  Podgórza  

 i Krakowa, Kraków 2005. 

• S.  Szuro,  Rok  1918  –  wyzwolenie  Krakowa,  [w:]  Wydarzenia  i  miejsca  pamięci  

 narodowej w Podgórzu, Kraków 2003.

• W.  Maryewska,  J.  Maryewski,   Francieszek  Maryewski,  [w:]  Podgórzanie  cz.1.,  

 Kraków 2004.

• H. Starostka-Chrzanowska, Antoni Mateczny, [w:] Podgórzanie cz.1., Kraków 2004.

• www.podgorze.pl [zakładka: Zabytki].

•  http://www.dzielnica13.krakow.pl [zakładki: Historia Podgórza, Warto zobaczyć].

• https://duze-podroze.pl/podgorze/

• film  dokumentalny  Śladami  historii  Podgórza  (https://www.youtube.com/watch?

v=HfosbDyrh9k)

http://www.podgorze.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=HfosbDyrh9k
https://www.youtube.com/watch?v=HfosbDyrh9k
https://duze-podroze.pl/podgorze/
http://www.dzielnica13.krakow.pl/


Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

„Każde miejsce opowiada swoją historię”

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH BIORĄCYCH UDZIAŁ

W KONKURSIE „KAŻDE MIEJSCE OPOWIADA SWOJĄ HISTORIĘ”

Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (Dz. U.

z 2016r. Poz. 922) wyrażam zgodę na udział w konkursie oraz przetwarzanie danych osobowych

mojego dziecka

…............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

ucznia

…............................................................................................................................................................

(nazwa szkoły)

do celów związanych z jego udziałem w Konkursie  „Każde miejsce opowiada swoją historię”,

organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 65 im. Czesława Janczarskiego w Krakowie.

Oświadczam,  że  zapoznałem  się  z  Regulaminem  Konkursu  „Każde  miejsce  opowiada  swoją

historię” i akceptuję jego postanowienia.

…............................................................................

podpis rodzica/opiekuna prawnego

Oświadczam,  że  wyrażam  zgodę  na  publikowanie  na  stronie  internetowej  oraz  profilu  Fb

organizatora konkursu wyników uzyskanych przez moje dziecko oraz opublikowanie w materiałach

pokonkursowych jego fotograficznego wizerunku.

…...........................................................................

podpis rodzica/opiekuna prawnego


