
Rusza kolejna edycja konkursu szkolnego na rok 2013 organizowanego przez „Dużego 
złego wilka”:  

Dawno, dawno temu...  
przed 50-cioma laty 

Zadanie: 
W tym roku chcemy, abyście opowiedzieli nam historię! Temat tegorocznego 
konkursu brzmi: 

„Opowiedz nam historię z 1963 roku”.  

Dlaczego właściwie z roku 1963? Gdyż przed dokładnie 50-cioma laty Francja i Republika Federalna 
Niemiec zawarły między sobą Traktat Przyjaźni, zwany rόwnież Traktatem Elizejskim. Uważany jest on za 
symbol francusko-niemieckiego pojednania.  

Historie, ktόre chcielibyśmy od Was usłyszeć mogą opowiadać o czymś, co wydarzyło się w 1963 r. w 
Waszej rodzinie. Mogą to być rόwnież wydarzenia z 1963 roku z dziedziny polityki, kultury, życia 
publicznego. Być może tak się składa, że w 1963 roku ktoś, kogo znacie, przeżył coś ciekawego, wynalazł, 
odkrył?  
Akceptujemy zgłoszenia po niemiecku i po francusku. Jeśli jednak nie czujecie się na siłach, aby 
opowiedzieć swojej historii ani po niemiecku, ani po francusku, a mimo tego chcielibyście wziąć udział w 
naszym konkursie, prosimy o przesłanie nam swoich prac w języku polskim – jednak w tym wypadku muszą 
być one tematycznie związane z Francją bądź Niemcami.  

Przykłady: 
W roku 1963 został podpisany niemiecko-francuski traktat o przyjaźni, ktόry był bardzo ważny dla 
przyszłości Europy. W tym także roku wydarzyło się rόwnież wiele innych, ważnych rzeczy – nie tylko na 
świecie, ale z pewnością także i w Waszych rodzinach. Być może to własnie w 1963 roku Wasi dziadkowie 
wzięli ślub, a ciocia otrzymała długo oczekiwany list od koleżanki z Francji? Jak wspominają Wasi najbliżsi 
ten rok? Nawet jeśli niczego ważnego rok 1963 nie przyniόsł, możecie się zawsze swoich najbliższych 
spytać, dlaczego tak było – może był tego jakis powόd? Opowiedzcie nam o tym! 

Czy wiedzieliście, że w roku 1963 został odkryty magnetofon kasetowy? Czy nadal 
go używacie w domu albo w szkole? Wyobraźcie sobie, że w 1963 roku posiadanie 
magnetofonu to było coś, a każdy kto go miał cieszył się nim, jak dzisiaj cieszą się 
ci, ktόrzy posiadają najnowszą wersję iPhone. To dopiero był nowoczesny gadżet!  

„Bolek i Lolek” - kultowa polska bajka uwielbiana przez dzieci, po raz pierwszy 
została wyświetlona w 1963 roku! Jak się z czasem okazało przygody Bolka i Lolka na stałe wpisały się w 
historię polskiej animacji i kinematografii.  

Zima 1962/63 roku była jedną z najcięższych w XX wieku - z tego powodu 
nazywana rόwnież Zimą Stulecia. Panował wtedy 
silny mróz z intensywnymi opadami śniegu, 
zamkniętych zostało większość szkόł, kin, teatrόw i 
muzeόw, a w ciągu dnia na wiele godzin 
wyłączano prąd. Mrozy sięgały nawet - 30 °C! Aż 
cieżko sobie wyobrazić, jak mroźna była ta zima! 

Kto z Was nie zna „Rόżowej Pantery“? Czy 
uwierzylibyście, że ten lubiany zarόwno przez dzieci jak i przez dorosłych 
film, opowiadający o przygodach roztragnionego inspektora Clouseau 



powstał w latach 60-tych, a dokładnie w roku 1963? W tym roku przypadają zatem 50-te urodziny Rόżowej 
Pantery! Życzymy wszystkiego najlepszego!  

  
Cele: 
Zabawcie się w dziennikarza śledczego i odkryjcie co wydarzyło się w 1963 roku w Waszej rodzinie (w 
Waszej okolicy, w sąsiedztwie), w Europie, na świecie i opowiedzcie nam o tym! Czym się ludzie wtedy 
interesowali, jak żyli, co ich cieszyło, a co smuciło? Jak wspominają tamte czasy Wasi rodzice lub 
dziadkowie? Możecie rόwnież opowiedzieć o wydarzeniach (politycznych, historycznych, kulturalnych) z 
roku 1963, ktόre zapisały się w historii świata. Szukajcie, zbierajcie materiały, odkrywajcie i dajcie się 
zaskoczyć! Nie ma złych odpowiedzi. Życzymy dobrej zabawy i z niecierpliwością czekamy na Wasze 
zgłoszenia! 

Format:  
Swoje prace możecie nam wysyłać w dowolnej, przez Was wybranej formie. Akceptujemy następujące 
formaty: teksty w formatach Word albo PDF, wglądόwki, prezentacje Powerpoint, Diashow, fotoalbumy, 
pliki w formacie JPEG, pliki dźwiękowe (max. 3 minuty - mp3, mp4, wave), wideoklipy (max. 2 minuty - 
mov., MEPG) lub obrazki, komiksy itp. przez Was namalowane. Po niemiecku, francusku albo po polsku. 

 
Uwaga: 
Prosimy Was o przesyłanie prac i projektόw jedynie w formie cyfrowej. 
Przedmioty trόjwymiarowe nie będą akceptowane. 
 
Grupa docelowa: uczniowie szkόł podstawowych, gimnazjόw i szkόł 
ponadgimnazjalnych 

Jury: dziennikarze, nauczyciele, artyści oraz redakcja „Dużego złego wilka” 

Rozpoczęcie konkursu: 22 stycznia 2013 w rocznicę podpisania Traktatu 
Elizejskiego 

Termin nadsyłania prac: 30 maja 2013  
 
Zgłoszenia: Online albo drogą pocztową (patrz formularz) 

Adres pocztowy: Grand méchant loup | Böser Wolf | Duży zły wilk 
                           Apostel-Paulus-Straße 7 
                           10823 Berlin/ Niemcy 

Adres emailowy: redaktion@boeserwolf.eu 
 
Pytania, propozycje, sugestie: 

Tel.: 030 / 80 57 59 98 lub redaktion@boeserwolf.eu 
 


