
Rusza edycja 2014 konkursu szkolnego organizowanego przez „Złe Wilki”. 
Jest otwarty dla wszystkich chętnych szkół i uczniów. 
W tym roku temat konkursu brzmi:

Podróż w czasie - Europa za 100 lat!

Zadanie:

„Opowiedz nam historię, która może wydarzyć się za sto lat w Europie”. 

Dlaczego akurat za sto lat? W setną rocznicę wybuchu I wojny światowej, którą Europa 
obchodzi w tym roku, chcemy spojrzeć w przyszłość. W roku 2014 przypada też 60. 
rocznica podpisania Konwencji haskiej o ochronie dóbr kultury podczas wojny. To one 
tworzą nasze dziedzictwo.

Przykłady :

Mieszkasz w mieście. Wiesz może, jak wyglądało ono sto lat temu. 
Wyobraź sobie, jak może wyglądać za sto lat. Co i dlaczego 
powinniśmy w nim zachować? Czy chciałbyś, żeby twoja szkoła nadal 
istniała ? Albo kino, gdzie czasem chodzisz ? 
A może nie będzie już kin ?

Jak będą wyglądać domy w przyszłości ? Czy 
będą miały kominy ? Jak będą ogrzewane ?

A może mieszkasz na wsi. Czy ludzie będą w niej 
nadal mieszkać za sto lat ?

Czy należy zachować pomniki, nawet osób zapomnianych ? 
Utrzymywać cmentarze i stare groby np. żołnierzy poległych 
podczas I wojny światowej ?

Czy będziemy nadal robić zakupy w sklepach czy już tylko przez 
internet? Jak będzie on działać? Czy nasze komputery będzie można oglądać 
w muzeum? 

Czy będziemy jeść to samo co dziś? Czy będą istnieć restauracje ? Czy będzie dosyć 
jedzenia dla wszystkich ? Jaki wynalazek mógłby całkowicie zmienić życie 
codzienne ?

Co stanie się z Europą? Powstaną może Stany Zjednoczone 
Europy? Jakiego języka będziemy używać?

Cele:

Znajdźcie i opowiedzcie nam o tym, co mogłoby się zmienić i o tym, co powinno zostać 
bez zmian w najbliższym otoczeniu, w Polsce lub w Europie. Co będzie ważne dla ludzi? 
Jakie będą mieć wspomnienia wasze wnuki i prawnuki? Możecie wymyślić wydarzenia z 
życia kulturalnego lub codziennego.

Z nadesłanych prac powstanie mozaika, na której 
zobaczymy możliwy obraz Europy za sto lat. Nie będziecie 
bowiem sami, uczniowie w Niemczech i Francji też biorą 
udział w naszym konkursie. 

Nie ma błędnych odpowiedzi, jedyne granice to granice waszej 
wyobraźni. 



Format: 

Teksty (Word, PDF) | Cykle fotograficzne (powerpoint, diaporama, JPEG) | Filmy (mov, 
MEPG) maks. : 4 min. | Ilustracje (rysunki, kolaże, komiksy…) | Pliki dźwiękowe (mp3, 
mp4, wave) maks. : 3 min. | Języki: niemiecki, francuski, polski. 

Uwaga:
Prac trόjwymiarowych nie możemy przyjąć. Format A4 i mniejszy najmilej widziany.

Grupa docelowa: uczniowie szkόł podstawowych, gimnazjόw i szkόł ponadgimnazjalnych

Jury: dziennikarze, nauczyciele, artyści oraz redakcja „Złych wilków”

Początek konkursu: w Dniu francusko-niemieckim 22 stycznia 2014

Termin nadsyłania prac: 30 maja 2014 

Zgłoszenia: Online albo drogą pocztową (patrz formularz)

Adres pocztowy: Grand méchant loup | Böser Wolf

                           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

       


