
REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU HISTORYCZNO-KRASOMÓWCZEGO  

„Magiczny Lublin Jagiellonów”  

 

 POD HONOROWYM PATRONATEM: 

Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego 

Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka 

Lubelskiego Kuratora Oświaty Teresy Misiuk 

 

Konkurs ma charakter cykliczny. W tym roku szkolnym odbędzie się VII edycja w formie 
projektu: 

 „Magiczny Lublin Jagiellonów - złote czasy, złote kury, piękne krajobrazy”.  
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Organizatorzy konkursu.  

Organizatorami głównymi projektu edukacyjnego są: IV Liceum Ogólnokształcące  
im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie, Kościół Rektoralny p.w. Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny Zwycięskiej w Lublinie oraz Oddział Miejski PTTK im. Aleksandra Janowskiego  
w Lublinie. 
Funkcję koordynatorów konkursu pełnią nauczyciele: 

Iwona Słowioska 
Małgorzata Badurowicz  

Współorganizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski IV Liceum Ogólnokształcącego  
im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie, którego opiekunem jest pani Iwona Kołbuk-
Żołneczko.  
 

2. Cele konkursu.  

 zapoznanie uczniów z historią miasta okresu jagiellooskiego,  

 popularyzacja materialnego i niematerialnego dziedzictwa Lublina poprzez różne 
narracje, 

 wprowadzenie historii mówionej do kanonu regionalnej edukacji przy współpracy  
z instytucjami naszego miasta, 

 historia mówiona jako metoda badawcza w poznaniu ważnych wydarzeo historycznych 
okresu jagiellooskiego naszego miasta, 

 pielęgnowanie sztuki narracji i kultury żywego słowa,  

 wychowanie młodego człowieka świadomego przeszłości swojego miasta, wolnego od 
stereotypów i kompleksów „peryferyjności” Lublina. 

 
3. Uczestnicy konkursu. 

1) W konkursie mogą wziąd udział: 
 uczniowie szkół podstawowych – klasy VII i VIII, 
 uczniowie szkół ponadpodstawowych. 

2) Uczniowie przygotowują wystąpienia indywidualne. 
3) Uczestników zgłaszają nauczyciele/instruktorzy pełniący funkcję opiekunów. 
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4) Organizatorzy nie ponoszą kosztów uczestnictwa uczniów i ich opiekunów w projekcie. 
 

4. Przedmiot konkursu.  
Przedmiotem konkursu jest opracowane przez uczestników wystąpienie (gawęda autorska), 
wzbogacone o elementy dramy lub prezentację multimedialną. Przygotowane wystąpienie 
musi byd zgodne z założeniami konkursu oraz opierad się na publikacjach i źródłach 
wskazanych w zestawieniu bibliograficznym zamieszczonym w formularzu zgłoszeniowym.  
Opis projektu konkursowego.  

 Wystąpienie będące przedmiotem konkursu stanowi wynik samodzielnego opracowania 
każdego z uczestników.  

 Dopuszczalna regulaminem forma wystąpienia konkursowego to gawęda autorska. 
Zaprezentowane fakty, wydarzenia, postaci i wątki muszą spełniad warunek 
autentyczności Lublina okresu jagiellooskiego. Ich prezentacja powinna zostad 
poprzedzona samodzielnym, rzetelnym opracowaniem tematu (poszukiwaniem źródeł 
historycznych okresu, publikacji naukowych). Gawęda może byd uzupełniona  
o prezentację multimedialną lub wzbogacona elementami dramy. 

 Jeżeli gawędzie towarzyszy prezentacja multimedialna to musi opierad się na 
poszukiwaniach źródłowych, stanowiących potwierdzenie zgodności zaprezentowanych 
wydarzeo i postaci z historiografią, oba elementy powinny tworzyd przemyślaną 
kompozycję autorską. 

5.  Czas przygotowanej do konkursu gawędy autorskiej nie powinien przekraczad 5 minut. 
Ocenie podlegają wszystkie elementy wystąpienia: atrakcyjnośd tematu, rzetelnośd 
opracowania, wartośd dokumentacji  i  wszystkich wykorzystanych źródeł, 
forma artystyczna przygotowan ego wystąpienia, kultura i  piękno słowa 
mówionego .  

6. Uczestnicy nagrywają swoje wystąpienie, a następnie zapisują je w pliku wideo na 
dowolnym nośniku pamięci (płyta DVD, pen-drive) w jednym z następujących formatów: 
MP4, AVI, WMV. 

7.  Gotowy nośnik pamięci wraz z wypełnionym formularzem zgłoszenia do konkursu i zgodą na 
przetwarzanie danych osobowych uczestnicy przesyłają za pośrednictwem poczty 
tradycyjnej na adres: 
 

IV liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie 
ul. Szkolna 4 
20-124 Lublin 

z dopiskiem: „Magiczny Lublin Jagiellonów” 
 

8. Formularz zgłoszenia do konkursu jest dostępny w formie elektronicznej na stronie 
internetowej liceum lo4.lublin.eu. Formularz ten stanowi integralną częśd niniejszego 
regulaminu i musi byd podpisany przez uczestnika oraz opiekuna (nauczyciela 
prowadzącego). Formularz zgłoszeniowy należy złożyd wraz z podpisanym oświadczeniem 
zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

9. Jury składające się z osób wskazanych przez organizatorów dokona przeglądu nadesłanych 
wystąpieo i wyłoni Laureatów. Jury przyznaje trzy nagrody za trzy najlepsze wystąpienia.  

10. Jury ma prawo nie przyjąd do konkursu wystąpieo o tematyce lub formie niezgodnej  
z regulaminem konkursu. 
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11. Organizatorzy konkursu mają prawo powielania prezentacji konkursowych oraz 
dokumentacji źródłowej i wykorzystywania ich w celach dydaktycznych. 
 

II. TERMINARZ KONKURSU: 

 17 kwietnia 2023 r. – przesłanie nagranych materiałów na podany adres (liczy się data 
stempla pocztowego). 

 27 kwietnia 2023 r. – ogłoszenie wyników  

 Dla uczestników konkursu zaplanowana jest wycieczka edukacyjna „Lubelskimi 
śladami Jagiellonów” – kwiecieo/maj 2023 r. 
(O szczegółach związanych z organizacją wycieczki uczestnicy konkursu zostaną 
poinformowani drogą mailową.) 

 
Regulamin w jego pełnym brzmieniu jest dostępny dla uczestników konkursu i ich opiekunów 

pod adresem organizatorów: lo4.lublin.eu. 
Dodatkowych informacji udziela: 
p. Iwona Słowioska– tel. 81 747 78 17, iwona.slowinska@lo4.lublin.eu 

http://www.lo4.lublin.eu/

