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Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Kronik 

 

Bogate tradycje ruchu strażackiego, jego wielokierunkowa działalność w różnych 
dziedzinach życia społecznego, aktywizowanie lokalnych społeczności nie znalazły 
dotychczas stosownych opracowań historycznych.  

W bieżącej dokumentacji działalności OSP i Oddziałów Związku OSP RP ważną 
rolę odgrywają kronikarze -opisujący dzieje OSP i społeczną aktywność środowisk,  
w których działają. Z mysią o nich proponowany jest Ogólnopolski Konkurs Kronik. 

 

Cel Konkursu  

 Doskonalenie warsztatu, podnoszenie umiejętności dokumentacji działalności 

 Wymiana doświadczeń między autorami kronik 

 Nawiązywanie i rozszerzanie zakresu współpracy z placówkami naukowymi, 
uczelniami i historykami  

 Popularyzacja ruchu kronikarskiego w środowisku pożarniczym  

 Prezentowanie kronik w środowisku  

 Wyróżnianie autorów najlepszych kronik.  

 

Organizatorzy 

Organizatorem Konkursu jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej.  

Na szczeblu krajowym Konkurs organizuje – z upoważnienia Prezydium –
Komisja Historyczna Zarządu Głównego Związku OSP RP. 

 

Przebieg Konkursu 

Dla prawidłowego przebiegu Konkursu i dotarcia do jak największej liczby 
kronikarzy należy dążyć do organizowania powiatowych przeglądów kronik 
poprzedzających konkurs na szczeblu wojewódzkim. Szczegółowe zasady 
organizacyjne Konkursu na terenie województwa określają Zarządy Oddziałów 
Wojewódzkich Związku OSP RP.  

Do konkursu na szczeblu krajowym zgłaszane są kroniki wyróżnione w 
Wojewódzkim Przeglądzie Kronik. Liczba kronik zgłoszonych z województwa zależy od 
ilości kronik prowadzonych na jego terenie, przy zastosowaniu przelicznika 1:50 
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(zaokrąglając w górę niepełne ilości) – zgodnie z raportem z Systemu OSP – nie mniej 
niż 5 z województwa.  

 

W konkursie mogą brać udział kroniki: 

 Ochotniczych Straży Pożarnych 

 Oddziałów Związku OSP RP 

 Orkiestr, zespołów artystycznych, drużyn sportowych 

 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 

Forma prowadzonych kronik może być następująca:  

 kroniki tekstowe ilustrowane 

 foto kroniki 

 kroniki autobiograficzne 

 

Na ogólnopolski konkurs mogą być zgłoszone różne prace pod względem podjętej 
problematyki, sposobu ich wykonania i szaty graficznej.  

Ta sama kronika może być zgłoszona do Konkursu ponownie pod warunkiem, że 
nowe zapisy obejmują minimum dwa lata.  

Kroniki zgłoszone do konkursu krajowego powinny być przesłane do biura ZG 
ZOSP RP najpóźniej na 30 dni przed datą spotkania laureatów (zgodnie z przyjętym 
przez ZG ZOSP RP kalendarzem imprez programowych).  

Spotkania laureatów na szczeblu krajowym organizowane są corocznie w drugiej 
połowie roku (wrzesień – październik) w miejscowości określonej przez Komisję 
Historyczną ZG ZOSP RP.  

Spotkanie połączone jest z sesją historyczną prezentującą dzieje ochrony 
przeciwpożarowej w regionie spotkania laureatów oraz nawiązującą do 
najważniejszych wydarzeń i rocznic w życiu kraju.  

Integralną częścią spotkania laureatów są warsztaty szkoleniowe i konsultacje 
indywidualne kronikarzy z członkami Komisji Historycznej oraz wystawy kronik, z 
możliwością zaproszenia do udziału w wystawie zwycięzców konkursu z lat 
poprzednich.  

 

Kryteria i zasady oceny zgłoszonych kronik 

Oceny kronik zgłoszonych na szczebel krajowy dokonuje Jury powołane przez 
Komisję Historyczną Zarządu Głównego ZOSP RP.  

 

Kryteria oceny 

 Koncepcja kroniki i zakres problematyki wynikającej z funkcji 
realizowanych statutowo przez OSP i poszczególne oddziały ZOSP RP  
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 Stopień powiązania działalności OSP z problematyką funkcjonowania 
lokalnych środowisk 

 Poziom merytoryczny zapisów dokumentacyjnych 

 Autentyczność, obiektywizm zapisów 

 Poziom, forma zapisów i zakres ilustracji tekstów 

 Poziom techniczny i estetyczny materiału ilustracyjnego 

 

Stosowane oceny 

 kronika wzorowa  

 kronika wyróżniająca  

 kronika poprawna  

 

Kroniki nie spełniające kryteriów i nie dające podstaw do oceny nie biorą udziału 
w Konkursie, nie podlegają ocenie.  

 

Wszyscy laureaci otrzymują okolicznościowe dyplomy oraz nagrody ufundowane 
przez organizatorów i gospodarzy spotkań.  

Autorzy kronik nagrodzonych na szczeblu krajowym mogą należeć do Klubu 
Kronikarza przy ZG ZOSP RP (po wypełnieniu zgłoszenia).  

Zaleca się organizowanie klubów kronikarzy niższego szczebla, zwłaszcza przy 
ZOP i ZOW ZOSP RP we współpracy z komisjami historycznymi poszczególnych 
szczebli organizacyjnych Związku w celu wymiany doświadczeń służącej podnoszeniu 
umiejętności kronikarzy.  

 

Postanowienia końcowe 

 Wskazane jest organizowanie szkolenia kronikarzy przez Oddziały Związku i ich 
Komisje historyczne  

 Wskazane jest organizowanie wystaw kronik w trakcie innych wydarzeń w życiu 
organizacji Jubileusze OSP, Dzień Strażaka, OTWP, zebrania i zjazdy 
delegatów, posiedzenia Zarządów Oddziałów Związku itp.)  

 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Jury 
Konkursu w uzgodnieniu z Prezydium Komisji Historycznej ZG ZOSP RP.  

 

 

 

Opracowała: Komisja Historyczna ZG ZOSP RP 

Sporządziła: Joanna Jarosińska, 09.10.2009  


