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Zlot Młodzieży z Krajny „Bohaterowie Krajny” 2014 
(Łobżenica – Górka Klasztorna, 12 czerwca 2014 r.) 

 

 

Informacja o terminach zgłoszeń,  

przesyłaniu plików i formatowaniu plików 
 

I) Terminarz zgłoszeń 

 Zgłoszenie wykonania prezentacji MS Power Point 2007 (lub wcześniejszych wersji) 

lub filmów (w formacie mpg) do 5 maja 2014 roku należy przesyłać na adres: 

bohaterowiekrajny@gmail.com 

 Wykonane prezentacje i filmy należy przesłać na wskazane poniżej adresy do dnia 25 

maja 2014 roku.  

 

II) Przesyłanie plików 

 Pliki mniejsze niż 20 MB należy przesyłać na adres: bohaterowiekrajny@gmail.com 

 Pliki większe niż 20 MB należy przesyłać przy pomocy serwisu „We Transfer”.  

 

Oto link do serwisu „We Transfer”: 

https://www.wetransfer.com/  

 

Serwis nie wymaga żadnej rejestracji. Wszystko co trzeba zrobić to : 

1) załączyć plik (-i) („Add files”; maksymalnie do 2GB),  

2) podać adres e-mailowy odbiorcy („Friend's email”): proszę wpisać:  

    bohaterowiekrajny@gmail.com     

3) podać adres e-mailowy nadawcy („Your email”),  

4) napisać krótką wiadomość („Message”),  

5) zainicjować transfer plików (przycisk „Transfer”). 

 

Oto zrzut ekranowy strony internetowej „We Transfer”. 
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III) Prezentacje multimedialne i filmy 

Prezentacje i filmy powinny zawierać (w podanej kolejności) następujące strony:  

1) stronę startową ze zdjęciem lub zdjęciami szkoły (lub innej jednostki) i nazwą szkoły (lub 

innej jednostki), którą się reprezentuje;  

2) stronę z tytułem prezentacji; 

3) stronę z nazwiskami autorów prezentacji, poprzedzone napisem:  

    „Autorki prezentacji, uczennice:”, albo „Autorzy prezentacji, uczniowie:” 

4) stronę z nazwiskami opiekunów merytorycznych i ich specjalność, poprzedzone napisem    

   „Opieka merytoryczna:”; 

5) rzetelne opracowanie tematu (włącznie z właściwie cytowanymi źródłami, w tym użytymi 

zdjęciami); 

6) strony z wyczerpującą bibliografią tematu. 

Każdemu filmowi powinna towarzyszyć skrócona prezentacja (w formacie MS Power Point 

2007 lub wcześniejszej wersji) bez punktu 5. 

 

IV) Dozwolone formaty: 

 prezentacja MS Power Point 2007 (pptx) (lub wcześniejsze wersje ppt); 

 filmy: format  mpg. 

 

 

V) Schemat bibliografii 

BIBLIOGRAFIA 

Źródła archiwalne 

 xxxxxx1. 

 xxxxxx2. 

 

Źródła drukowane 

 yyyyyy1. 

 yyyyyy2. 

 

Opracowania 

 zzzzzzz1. 

 zzzzzzz2. 

 

 

1) W przypadku druków zwartych: 

 

Imię NAZWISKO rok wydania. Tytuł (kursywą). Miejsce wydania: Wydawnictwo. 

„Nazwa serwisu” (jeśli dotyczy), adres internetowy (jeśli dotyczy), data dostępu: x (jeśli 

dotyczy). 

 

2) W przypadku artykułów: 

 

Imię NAZWISKO rok wydania. Tytuł (kursywą). „Nazwa czasopisma”, rok x, nr y, s. 

(strony) u-w. „Nazwa serwisu” (jeśli dotyczy), adres internetowy (jeśli dotyczy), data 

dostępu: x (jeśli dotyczy). 

 

albo: 
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Imię NAZWISKO Rok wydania. Tytuł (kursywą). „Nazwa czasopisma”, data wydania, nr 

wydania, s. u-w. „Nazwa serwisu” (jeśli dotyczy), adres internetowy (jeśli dotyczy), data 

dostępu: x (jeśli dotyczy).  

 

3) W przypadku dokumentów elektronicznych: 

 

Imię NAZWISKO Rok wydania. Tytuł (kursywą). „Nazwa serwisu”, adres internetowy, data 

dostępu: x. 

 

Na przykład: 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

ŹRÓDŁA ARCHIWALNE 

 Muzeum Ziemi Złotowskiej 2013. Jaśkowie. Materiały archiwalne. 

 

ŹRÓDŁA DRUKOWANE 

 Antoni JASIEK (ps. Andrzej KRAJNA–WIELATOWSKI) 1928.  Ziemia Złotowska, 

„Bibljoteka Kresowa. Pogranicze Zachodnie odcięte od Macierzy” t. 1. Poznań; Skład 

Główny w Księgarni Szkolnej; Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa 2005; 

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=15223.  

 Antoni JASIEK (ps. Andrzej KRAJNA–WIELATOWSKI) 1932. Miejscowości 

Pogranicza, „Bibljoteka Kresowa. Pogranicze Zachodnie odcięte od Macierzy”, t. 2. 

Poznań: Drukarnia Techniczna. 

 Antoni  JASIEK 1961. Krwawa granica. Wspomnienia delegata Polskiej Rady 

Ludowej w Złotowie na konferencję międzynarodową w Spaa (Belgia) – 1920 roku w 

sprawie ratowania Ziemi Złotowskiej i Piły dla Polski, „Ziemia Nadnotecka” t. 1 

1961, nr 2, s. 4–5. 

 Antoni JASIEK 1975. Czterech ostatnich. Księża polscy – obrońcy polskości Ziemi 

Złotowskiej, [w:] Na okazanie drogi: praca zbiorowa poświęcona pokoleniu księdza 

Piotra Wawrzyniaka. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha, s. 171–203.  

 

OPRACOWANIA 

 Jowita KĘCIŃSKA-KACZMAREK, Konrad KACZMAREK 2013. Niecodzienny 

jubileusz…, „PZL24.pl”, 12.03.2013; http://pzl24.pl/index.php/niecodzienny-jubileusz 

(dostęp: 24.08.2013). 

 Jan Wróblewski 1989. Paweł Jasiek (1908 –1982). „Rocznik Olsztyński” t. XVI 1989, 

s. 480–485. 

 

 

 

 

 

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=15223
http://pzl24.pl/index.php/niecodzienny-jubileusz

