
Konkurs „Wspomnienia parą pisane” 
 
Rewitalizacja Zespołu Parowozowni w Kościerzynie pozwoliła na zachowanie za-

bytkowej infrastruktury kolejowej z okresu międzywojennego. W równym stopniu za-
leży nam na utrwaleniu wspomnień osób, za życia których parowozy były jeszcze w 
powszechnym użyciu, zwłaszcza na niezelektryfikowanych liniach na Pomorzu. Ser-
decznie zachęcamy do podzielenia się wspomnieniami związanym z podróżą lub 
służbą na kolei w epoce trakcji parowej. 
 
 
  REGULAMIN KONKURSU „Wspomnienia parą pisane” 
1. Konkurs jest adresowany do wszystkich uczniów gimnazjów i szkół ponadgimna-

zjalnych, zamieszkujących województwo pomorskie. 
2. Organizatorem konkursu jest Muzeum Ziemi Kościerskiej im. dra Jerzego Knyby 

w Kościerzynie 
3. Udział w konkursie jest bezpłatny. 
4. Celem konkursu jest: 

 Utrwalenie wspomnień o epoce trakcji parowej  
 Popularyzacja wiedzy o historii kolei na Pomorzu 

5. Pojedynczy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę. W jej skład po-
winno wchodzić spisane wspomnienie dotyczące kolei w czasie, kiedy lokomoty-
wy parowe były jeszcze powszechnie stosowane w transporcie kolejowym. Praca 
może zawierać własne wspomnienie uczestnika konkursu, lub członka jego rodzi-
ny, bądź znajomego, zgłoszone za jego pisemną zgodą. Opisane wspomnienie 
może zarówno przedstawiać kolej z perspektywy podróżnego, jak i pracownika 
PKP. Długość standaryzowanego tekstu czcionką 12 oraz interlinią 1,5 powinna 
wynieść między 3000, a 5000 znaków ze spacjami.  

6. Autor pracy zgłoszonej do konkursu oświadcza, że jest właścicielem praw autor-
skich do pracy, a praca ta nie narusza wszelkich dóbr osobistych i materialnych 
osób trzecich. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na bezpłatną publikację swojej 
pracy na stronie Internetowej Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie 

7. Kryteria oceny prac: 

 Interesująca treść spisanego wspomnienia 

 Estetyka stylistyczna nadesłanego tekstu 
8. Prace na konkurs należy przesyłać tylko w formie cyfrowej, zapisane jako doku-

ment testowy, lub pdf na adres mailowy parowozownia@koscierzyna.gda.pl w 
terminie od ogłoszenia konkursu do 28 grudnia 2014 r. Tytuł wiadomości powinien 
brzmieć „Praca konkursowa „Wspomnienia parą pisane”” 

9. O wyborze najlepszej pracy zdecyduje komisja konkursowa, powołana przez Or-
ganizatora. 

10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 31 grudnia 2014 roku. O wynikach kon-
kursu uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową, w przeciągu trzech dni 
roboczych od rozstrzygnięcia. 

11. Dla laureatów konkursu Organizator przewidział następujące nagrody o łącznej 
wartości 1800 zł.: 

 I miejsce – 800 zł 

 II miejsce – 600 zł 

 III miejsce – 400 zł  
12. Nieprzestrzeganie regulaminu, skutkuje niedopuszczeniem danej pracy do oceny 

w konkursie. 
13. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu w całości. 
14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie 
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