III Wojewódzki Konkurs Literacki
„Słowa i serce dla niepodległej”,
zorganizowany w ramach obchodów rocznicy;
„100 lat odzyskania przez Polskę niepodległości”
Uchwałą z 25 maja 2017 Sejm RP VIII kadencji zdecydował o
ustanowieniu roku 2018 Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę
Niepodległości a Minister Anna Zalewska ogłosiła rok szkolny 2017/2018 „Rokiem dla
Niepodległej”.

II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej zaprasza
uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału
w konkursie literackim na małą formę literacką.
Celem konkursu jest:
 uczczenie 100-lecia odzyskania niepodległości,
 upamiętnienie i uczczenie wydarzeń oraz osób związanych z odzyskaniem
i utrwaleniem niepodległości przez Polskę,
 kształtowanie poczucia własnej tożsamości narodowej oraz postawy patriotycznej,
 promowanie, rozpowszechnianie i wzmacnianie wśród dzieci i młodzieży wizerunku
Polski,
 rozwijanie u dzieci i młodzieży kreatywności, fantazji i wyobraźni w odniesieniu do
historii Polski w przestrzeni czasowej od 1918 do 2018 roku oraz uzdolnień
literackich,
 oddanie hołdu bohaterom oraz wzbudzenie szacunku do lokalnych bohaterów tych
wydarzeń historycznych,
 zachęcenie nauczycieli i uczniów do czynnego zainteresowania się tematyką
patriotyczno – niepodległościową
Regulamin konkursu:
1. Organizatorem Konkursu Literackiego jest II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana
Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej, współpracujące z Urzędem Miasta Dąbrowa
Górnicza.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie pracy lub jej osobiste
dostarczenie do sekretariatu szkoły (Adres szkoły: II Liceum Ogólnokształcące im.
Stefana Żeromskiego 41–300 Dąbrowa Górnicza ul. Górnicza 17), do dnia 26 lutego
2018 roku. Decyduje data wpłynięcia pracy do sekretariatu, a nie data wysłania pracy!
3. Uczestnik konkursu wybiera jeden z proponowanych tematów – zadań konkursowych
i samodzielnie w dowolnej formie opracowuje:
 Szkoły podstawowe:
 Rozwiń przesłanie zawarte w cytacie z utworu Władysława Bełzy „O celu
Polaka”:
„Polaka celem:(…)
Czyste sumienie,
Miłość Ojczyzny
I poświęcenie.
Chętnie krew własną,

Dać w dobrej sprawie,
Zacnie i jasno,
Dążyć ku sławie.”
 Gimnazja
 Rozwiń przesłanie zawarte w cytacie z utworu „ Ojczyzna” M. Konopnickiej w
odniesieniu do wspomnień o tych, którzy są "bohaterami niepodległości".
(szczególnie w środowiskach lokalnych).:
(…)
Ojczyzna moja - to wioski i miasta,
Wśród pól lechickich sadzone od Piasta;
To rzeki, lasy, kwietne niwy, łąki,
Gdzie pieśń nadziei śpiewają skowronki.
Ojczyzna moja - to praojców sława,
Szczerbiec Chrobrego, cecorska buława,
To duch rycerski, szlachetny a męski,
To nasze wielkie zwycięstwa i klęski.
 Szkoły ponadgimnazjalne:
 Rozwiń myśl zawartą w cytacie z utworu „Drogi życia” autorstwa Konstantego
Ćwierka, w odniesieniu do lokalnego udziału w odzyskaniu niepodległości:
„( …) znowu nowym szlakiem trzeba dążyć,
Który usłany jest w ostre krzemienie,
Gdzie wąż podpełza, stado kruków krąży:
Walka o jutro, o byt, o istnienie.”
4. Twórca, w konkursie może przedstawić tylko jeden utwór literacki (wiersz albo
opowiadanie, reportaż, wywiad, pamiętnik, esej) przygotowany na podstawie relacji
przekazanych przez bliskich lub znajomych, bądź na podstawie materiałów
archiwalnych (np. prasy, reportaży filmowych, źródeł historycznych). Prace mogą być
wzbogacone zdjęciami lub ilustracjami, które są własnością autora pracy.
5. Prace pisemne nie mogą być dłuższe niż 5 stron format A4, interlinia 1,15 lub 1,5;
pisane Times New Roman 12.
6. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nienagradzanymi
i niepublikowanymi.
7. Do prac należy dołączyć zaklejoną kopertę, opatrzoną godłem, takim, jak na pracy,
zawierającą w środku kartę zgłoszenia do konkursu i zgodę na przetwarzanie danych
osobowych uczestnika konkursu.( załącznik).
Postanowienia końcowe:
1. Konkurs został zgłoszony do Śląskiego Kuratora Oświaty.
2. Prace konkursowe zostaną ocenione przez jury i nagrodzone w trzech kategoriach
wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.
3. Werdykt jury jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
4. Prace będą oceniane z uwzględnieniem następujących kryteriów:
- ujęcie tematu – zawartość merytoryczna
- pomysłowość i oryginalność treści
- poprawność językowa i stylistyczna
- poprawność ortograficzna i interpunkcyjna
- szczególne walory artystyczne pracy

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w marcu 2018 roku.
6. Laureaci oraz szkoły zostaną powiadomieni telefonicznie o dokładnym terminie
wręczenia nagród.
7. Najlepsze prace zostaną nagrodzone dyplomami i nagrodami książkowymi.
8. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
9. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

Nadziei uczą, Ci co na stos
Umieli rzucić, swój życia los
Za ojców groby, za Trzeci Maj
Jest takie miejsce, taki kraj
Jan Pietrzak

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie wszystkich, którym bliska
jest polska oraz regionalna historia i tradycja.

Koordynator konkursu: mgr Klarysa Sosnowska
Tel: 32-2623480

II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej

ZGŁOSZENIE
III Wojewódzki Konkurs Literacki
„Słowa i serce dla niepodległej”,
zorganizowany w ramach obchodów rocznicy;
„100 lat odzyskania przez Polskę niepodległości”

 Godło autora pracy”……………………………………
 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 „O ochronie danych osobowych” wyrażam zgodę na
wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach dydaktycznych
oraz statystycznych konkursu.
( podpis uczestnika konkursu lub jego rodzica/opiekuna prawnego)

