Wydział Oświaty

II Wojewódzki Konkurs Literacki:
szlakiem wartości wielkich polskich osobowości: Conrada, Piłsudskiego,
Chmielowskiego, Koźmińskiego, Kościuszki.
Sejm uchwalił rok 2017 rokiem rzeki Wisły, Josepha Conrada–Korzeniowskiego,
Józefa Piłsudskiego, Adama Chmielowskiego, Honorata Koźmińskiego
oraz Tadeusza Kościuszki.
Z tej okazji II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej
zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie na małą formę
literacką inspirowaną myślami wyżej wymienionych myślicieli i działaczy jako autorytetów
moralnych współczesnego świata.
Ustanowienie roku 2017 Rokiem Josepha Conrada-Korzeniowskiego ma być formą
uczczenia 160-lecia urodzin pisarza. Korzeniowski podejmował tematy ważne dla
Starego Kontynentu. Przed ponad 100 laty nakreślił wizję Europy bez granic,
stanowiącą podstawę trwałego pokoju między europejskimi narodami. Tworzył pod
wpływem polskich romantyków i odwoływał się do uniwersalnych wartości
etycznych. Joseph Conrad - Korzeniowski jest, obok Fryderyka Chopina

najbardziej na świecie znanym twórcą, związanym z kulturą polską
Uczczenie marszałka Józefa Piłsudskiego ma związek z przypadającą w 2017 r. 150.
rocznicą urodzin - "niezłomnego bojownika o wolność i niezawisłość Polaków",
"symbolu nieugiętej walki o niepodległość”. Marszałek Józef Piłsudski to polski
działacz społeczny i niepodległościowy, twórca Legionów Polskich, naczelny wódz
Armii Polskiej, naczelnik państwa w latach 1918-1922, pierwszy marszałek Polski,
przywódca sanacji i dwukrotny premier w okresie międzywojennym.

W roku 2017 podkreślona została 130. rocznica przywdziania habitu przez Adama
Chmielowskiego, św. brata Alberta. "Jego wielki talent oraz poświęcenie dla
drugiego człowieka przyczyniły się do utrwalenia wśród Polaków najważniejszych
postaw społecznych oraz dały im nadzieję na niepodległość i sprawiedliwość społeczną
na kolejne dziesięciolecia" - podkreślono w uchwale.

W roku bieżącym mija również 100. rocznica śmierci błogosławionego Honorata
Koźmińskiego, kapucyna, który całym swoim życiem dowiódł, że wartości, którymi się
kierował i działania, jakie podejmował, służyć miały drugiemu człowiekowi,
a zwłaszcza temu najbiedniejszemu, najbardziej potrzebującemu.

W roku 2017 przypada 200. rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki - Najwyższego
Naczelnika Siły Zbrojnej Narodowej ogólnonarodowego powstania, zwanego insurekcją
kościuszkowską, polskiego i amerykańskiego generała, "niezłomnego bojownika
w walkach o niepodległość". Jest symbolem wolności i wzorem patrioty. Uosabia najlepsze
wartości: tolerancję i równość.
Celem konkursu jest:
▪ propagowanie idei i działań wskazanych przez Sejm RP
▪ pogłębianie zainteresowania młodzieży uhonorowanymi osobami
▪ eksponowanie ich związków z Polską,
▪ kształtowanie i rozwijanie u uczniów uzdolnień literackich,
▪ zachęcenie do samodzielnej pracy twórczej.
▪ integrowanie młodzieży szkolnej wykazującej zainteresowania literackie
Zasięg terytorialny konkursu: województwo śląskie.
Regulamin konkursu:
Konkurs umieszczony w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych
przez kuratora oświaty w Katowicach lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które
mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na podany adres e-mail :

konkursliteracki2017@gmail.com
2.
•
•
•
•

•
3.
4.
5.
6.
7.
8.

do 15 czerwca 2017 r. pracy konkursowej oraz zgłoszenia według załączonego wzoru załącznik nr 1
Uczestnik konkursu wybiera jeden z proponowanych tematów – zadań konkursowych
i samodzielnie dokonuje interpretacji oraz opracowania w dowolnej formie literackiej:
„Każde źdźbło trawy ma swe miejsce na ziemi, skąd czerpie swe życie i siłę; tak i człowiek
ma swe korzenie w kraju, z którego ciągnie wraz z życiem wiarę swoją!” (Lord Jim) Conrad
„Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie
ma prawa do przyszłości.” Józef Piłsudski
„Powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs dla
siebie ukroić i nakarmić się jeśli jest głodny." św. brat Albert
„Życie nasze to podróż po wzburzonych wodach oceanu, pośród ciemności nocy; wiara to
latarnia morska, co nam drogę do portu wiecznej szczęśliwości ukazuje; wierność
w obowiązkach to czółno, które nas od morskich broni bałwanów, tj. od wpływów świata;
nadzieja, ufność w Bogu to kotwica, co nas od zatonięcia ratuje; miłość to wiatr, co żagle
nadyma. I do nieba wiedzie.” Honorat Koźmiński
„Największym zwycięstwem jest to, które odnosimy nad nami samymi.” Tadeusz Kościuszko
Objętość pracy: 1- 4 strony.
Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nienagradzanymi i
niepublikowanymi.
Prace nadesłane na konkurs powinny być napisane czcionką Times New Roman, rozmiar 12
Prace konkursowe nie zostają zwrócone i pozostają u Organizatora.
Werdykt Jury jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 16 czerwca 2017 roku w II LO w Dąbrowie Górniczej.

Adres szkoły : ul. Górnicza 17 .41-300 Dąbrowa Górnicza , tel. 32 262-34-80 ; 32
261-52-59
9. Laureaci oraz szkoły zostaną powiadomieni telefonicznie o dokładnym terminie wręczenia
nagród.
10. Najlepsze prace zostaną nagrodzone dyplomami i nagrodami książkowymi.
11. Przysłanie zgłoszenia rozumiane jest jako akceptowanie postanowień powyższego regulaminu oraz w rozumieniu ustawy z dnia
29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133, poz. 883) „O ochronie danych
osobowych” wyrażeniem zgody na wykorzystywanie
i przetwarzanie danych osobowych w celach dydaktycznych oraz statystycznych/ np. zamieszczenie wizerunku oraz danych
osobowych na stronie internetowej organizatora./

II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej

ZGŁOSZENIE

Do Wojewódzkiego Konkursu Literackiego:
szlakiem wartości wielkich polskich osobowości: Conrada, Piłsudskiego,
Chmielowskiego, Koźmińskiego, Kościuszki.

Nazwisko i imię ucznia…………………………………..……….. ………………

Nazwa szkoły
…...…………………………………………………………………….………………………
Kod _ _ - _ _ _ Miasto ………………………………………………………….….……
ulica ….…………………………………………………nr …..…..…………………..
Telefon szkoły …………………………………..
e-mail kontaktowy…………………………….………………..
Imię i nazwisko nauczyciela opiekuna: ……………………………………………………..
Telefon kontaktowy: …………………………………………………………
__________________________________________________________________________________________________

Niniejszym w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133, poz. 883) „O ochronie danych
osobowych” wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach
dydaktycznych oraz statystycznych.

…………………………………………………………….
( podpis uczestnika konkursu lub jego rodzica/opiekuna prawnego)

