Konkurs Literacki „Historia pewnego munduru…”
W tym roku obchodzimy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Kilka
pokoleń naszych przodków nie miało możliwości żyć i pracować w wolnym kraju. Dzielni
żołnierze i harcerze przez lata dawali wzór, walcząc o Polskę. Żołnierska droga, którą kroczyli do
wolności, była trudna, kręta, uświęcona ofiarą i wielką determinacją. Dlatego tak ważne jest, aby
młodzi ludzie dostrzegali i doceniali wartość ich postaw, niełatwych decyzji.
15 września, w czasie uroczystości 100-tnej rocznicy upaństwowienia Naszego Liceum
dr Witold Mieszkowski – przekazał liceum mundur admiralski – ojca – Stanisława
Mieszkowskiego, zamordowanego przez komunistów w 1952 roku.
Tak narodził się pomysł na konkurs literacki, który zostanie przeprowadzony w ramach
działań upamiętniających ważną dla nas „Żółkiewszczaków” rocznicę.
Zadaniem konkursowym będzie przedstawienie w literackiej formie „Historii pewnego
munduru…”, który walczył niepodległość w dowolnym momencie polskiej historii. Intencją
organizatorów jest, aby uczniowie nakreślili własną wizję tej drogi ku wolności.
Regulamin Konkursu
I. Cele Konkursu:
1. Upamiętnienie heroicznych czynów, walki, ofiary i wzruszających perypetii życiowych
polskich wojowników.
2. Krzewienie i propagowanie pozytywnych postaw i wzorców wśród młodzieży.
3. Zachęcanie uczniów do samodzielnej pracy, rozwijanie zainteresowań historią Polski.
4. Budowanie tożsamości narodowej i identyfikowanie się z Ojczyzną.
5. Pobudzenie wrażliwości literackiej i aktywności twórczej.
II. Warunki Konkursu:
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie prozą tekstu (opowiadanie, refleksja, esej,
wspomnienia kombatanta, kartka z dziennika) niepublikowanego i nienagradzanego nigdzie
wcześniej na temat:
„Historii pewnego munduru…”.
2. Dzieje walczącego lub walczącej muszą być zgodne z prawdą historyczną, nawiązywać
do wydarzeń z historii Polski od I rozbioru Polski do roku 1956 roku.
III. Zasady organizacyjne:
1. Pracę konkursową należy napisać na komputerze czcionką Times New Roman, wielkość
czcionki 12 lub 14, interlinia 1,5.
2. Wydruk komputerowy składamy w Szkolnej Bibliotece do 30 listopada 2018 roku.
3. Każda praca powinna być czytelnie opisana pismem drukowanym: IMIĘ I
NAZWISKO autora pracy oraz KLASA, którą reprezentuje.
4. Wszystkie prace biorące udział w konkursie przechodzą na własność organizatora. Prac nie
zwracamy.
5. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę, nie dopuszcza się prac zbiorowych.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji, kopiowania prac w

środkach masowego przekazu oraz publikacji imion, nazwisk i informacji o laureatach
konkursu, również na stronie internetowej placówki.
7. Złożenie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego
regulaminu.

IV. Kryteria oceniania
1. Zgodność z prawdą historyczną.
2. Oryginalne ujęcie tematu.
3. Posługiwanie się piękną polszczyzną.
4. Zgodność formy z treścią i estetyka pracy
V. Jury i nagrody
1. W skład Jury wchodzą nauczyciele języka polskiego i historii z naszej szkoły.
2. Decyzje Jury są nieodwołalne.
3. Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe. Dodatkowo laureaci pierwszego
miejsca otrzymują ocenę celującą z języka polskiego, zajmujący miejsce II, III a także
wyróżnieni będą mieli wstawioną ocenę bardzo dobrą.
Dodatkowych informacji można zasięgnąć u nauczyciela-polonisty P. Marty WareckiejKuzyńskiej.

