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Biuro poselskie 

i   

Zespół Szkół im. Króla Jana III Sobieskiego 

zaprasza do wzięcia udziału w  konkursie literackim, historycznym i plastycznym 
organizowanym z okazji 100. rocznicy bitwy pod Krzywopłotami i Załężem  

pod patronatem pani poseł Lidii Gądek i dyrektora Zespołu Szkół w Dłużcu pana 
Krzysztofa Szczepankiewicza 

 

Cele konkursu: 

 zachęcenie miłośników pisania do prezentowania własnych umiejętności, 
 popularyzowanie twórczości literackiej dzieci i młodzieży, 
 rozwijanie wrażliwości i wyobraźni, 
 zachęcenie do poznawanie historii regionu. 
 upamiętnienie 100. rocznicy bitwy pod Krzywopłotami i Załężem; 
 kształtowanie postaw patriotycznych; 
 kształtowanie więzi z krajem ojczystym i regionem; 
 przybliżenie tematyki historycznej jako źródła tożsamości narodowej młodych 

Polaków; 
 promowanie patriotyzmu w nowoczesnej, graficznej formie. 

  

Adresaci konkursu: 

uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych. 

Konkurs podzielony jest na trzy części: 

 konkurs literacki 

 konkurs historyczny 

 konkurs plastyczny 
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KONKURS LITERACKI 

Zasady uczestnictwa: 

 Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na adres organizatora pracy 
dotąd nie publikowanej i nie nagradzanej w innych konkursach. 

 Jeden autor może nadesłać tylko jedną pracę, która nie może być krótsza niż jedna 
strona A4 pisana 12 czcionka Times New Roman lub Arial 

 Utwór w 1 egzemplarzu należy opatrzyć godłem (pseudonimem). Do pracy należy 
dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną takim samym godłem, zawierającą dane 
personalne (imię, nazwisko, wiek, adres i numer telefonu szkoły oraz imię i nazwisko 
opiekuna ucznia). Praca nie może zawierać żadnej informacji identyfikującej jej 
autora. 

Temat pracy literackiej dla uczniów szkoły podstawowej: 

Moja rozmowa z dziadkiem uczestnikiem bitwy pod Krzywopłotami  i Załężem. 

Temat pracy literackiej dla uczniów gimnazjum: 

Kartka z pamiętnika uczestnika bitwy pod Krzywopłotami i Załężem. 

 

Termin składania prac: 

Prace należy składać do 7 listopada 2014 r. w sekretariacie Zespołu Szkół w Dłużcu bądź 
przesłać pocztą na adres: Zespół Szkół w Dłużcu,  Dłużec 7 32-340 Wolbrom z dopiskiem 
„konkurs literacki”. 

  

Kryteria oceniania: 

 twórczy charakter utworu, 
 poprawność stylistyczna i językowa 
 zgodność z realiami historycznymi 

 Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:  uczniowie szkół podstawowych i 
uczniowie gimnazjum. 

Prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez Dyrektora Zespołu Szkół w Dłużcu 
Organizator nie zwraca prac złożonych na konkurs i zastrzega sobie prawo do wykorzystania 
bez honorariów utworów konkursowych, np. w celu publikacji. 
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KONKURS HISTORYCZNY 

Uczniowie uczestniczą w konkursie indywidualnie, z każdego gimnazjum może przybyć  
maksymalnie 3 uczniów, pod opieką nauczyciela. 
 
Konkurs odbędzie się 10.11.2014 r.  o godzinie 09.00  w Zespole Szkół w Dłużcu 
Zgłoszenia do konkursu pod numerem telefonu (32)6447002 lub drogą elektroniczną 
zsdluzec@o2.pl w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2014r. 
Komisję konkursową powołuje dyrektor szkoły i jej decyzja jest ostateczna. 
 
Do zadań uczestników będzie należało rozwiązanie testu składającego się z 30 pytań . 
Zwycięzcą zostaje uczeń, który uzyska największą liczbę punktów. 
 
Zakres tematyczny: 
Tematyka konkursu obejmuje informacje dotyczące przebiegu bitwy pod Krzywopłotami i 
Załężem oraz działalności Józefa Piłsudskiego i losów I Brygady Legionów Polskich w czasie I 
wojny światowej. 
 
Literaturę dla młodzieży stanowią: 
-  „Moje pierwsze boje”  Józef  Piłsudski 
-  podręcznik szkolny do klasy III gimnazjum, przewodniki i informatory o ziemi olkuskiej oraz 
strony internetowe. 

 

mailto:zsdluzec@o2.pl
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KONKURS PLASTYCZNY 

 

1. UCZESTNICY KONKURSU: 

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych (kategoria I) oraz 
uczniów klas I-III gimnazjów (kategoria II). W konkursie biorą udział wyłącznie prace 
indywidualne, samodzielnie przygotowane przez uczestników konkursu. 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

Zadaniem uczestnika konkursu w kategorii I (uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych) jest 
przygotowanie projektu okładki PAMIĘTNIKA ŻOŁNIERZA WALCZĄCEGO POD „KRZYWOTAMI 
I ZAŁĘŻEM. 

Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu frontowej strony okładki PAMIĘTNIKA 
ŻOŁNIERZA WALCZĄCEGO POD „KRZYWOPŁOTAMI I ZAŁĘŻEM. Projektując okładkę, ważne 
jest, aby autor zawarł w pracy interpretację treści nawiązujących do wydarzeń historycznych. 
Projekt musi być wykonany samodzielnie i odbiegać od wyglądu okładek publikacji wydanych 
na temat bitwy pod Krzywopłotami   i Załężem oraz zawartych w nich ilustracji. 
 
Projekty okładki powinny spełniać następujące wymagania formalne: 
 
• format pracy –A3; 
• proponowane techniki: pastele, farba plakatowa lub akrylowa, tusz, ołówek, pisaki, kredki 
ołówkowe; 
• projekt okładki powinien zawierać tytuł, nazwisko autora (odwołanie do postaci żołnierza 
będącego autentycznym uczestnikiem bitwy) oraz formę graficzną nawiązującą do tytułu i 
wprowadzającą w jej treść;  
 
Projekty okładki będą oceniane według następujących kryteriów: 

 zgodność z tematem; 

 koncepcja plastyczna pracy; 

 wartość artystyczna; 

 ogólny wyraz artystyczny; 

 poszukiwanie własnych sposobów przekazu - oryginalność formy i treści. 

Zadaniem uczestnika konkursu w kategorii II (uczniowie klas I-III gimnazjów) jest 
przygotowanie PROJEKTU KOSZULKI UPAMIĘTNIAJĄCEJ 100. ROCZNICĘ BITWY POD 
KRZYWOPŁOTAMI I ZAŁĘŻEM. 

Zadanie konkursowe polega na opracowaniu projektu graficznego obejmującego motyw 
patriotyczny, nawiązujący do symboli, postaci lub wydarzeń związanych z BITWĄ POD 
KRZYWOPŁOTAMI I ZAŁĘŻEM, który docelowo może znaleźć się na koszulce. 
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Projekty graficzne powinny spełniać następujące wymagania formalne: 
 

 wymiary nie przekraczające formatu A-4 (w dowolnym układzie); 

 kolorystyka czarno-biała (wyłącznie!); 

 grafiki winne być zaprojektowane i wykonane w konwencji linearnej bez 
zastosowania płynnej gradacji skali szarości.  

 
Projekty będą oceniane według następujących kryteriów: 
 

 zgodność projektu z założeniami konkursu; 

 wykorzystanie symboliki historyczno-niepodległościowej; 

 innowacyjność ikonograficzna; 

 atrakcyjność graficzna projektu. 
 
Projekty konkursowe należy przygotować w formie papierowej oraz elektronicznej 
(w przypadku prac wykonanych przy pomocy programów graficznych oprócz pliku 
graficznego na nośniku CD/DVD również jego wydruk, a w przypadku prac wykonanych 
ręcznie oprócz oryginału grafiki również jej zeskanowana wersja na nośniku CD/DVD). 
 

3. KOMISJA KONKURSOWA 
 
Komisję konkursową powoła Dyrektor Zespołu Szkół w Dłużcu.  
 
Przy ocenie prac komisja będzie kierować się następującymi kryteriami: 
 

 zgodność z tematem; 

 walory artystyczne; 

 oryginalność projektu. 
 

4. PRAWA AUTORSKIE 
 

 Do każdej pracy należy dołączyć na odwrocie metryczkę, która ma zawierać: imię 
 i nazwisko uczestnika konkursu, wiek, adres i nazwę szkoły, imię i nazwisko opiekuna 
artystycznego, nr telefonu kontaktowego. Do pracy należy również dołączyć 
wypełnioną i podpisaną zgodę przedstawiciela ustawowego dziecka na udział 
 w konkursie, które nie ukończyło 18 roku życia (załącznik nr 1).  

 

 Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora konkursu i nie 
będą odsyłane. Złożone projekty graficzne winny być wolne od wad prawnych i nie 
mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich (w tym praw autorskich!). 

 Autorzy projektu w momencie przystąpienia do Konkursu wyrażają zgodę, aby ich 
prace były wykorzystane przez organizatorów w celu ich przetwarzania, powielania 
i rozpowszechniania. 

 Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie oświadczenia dotyczącego 
przeniesienia praw autorskich na organizatorów. 
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5. TERMIN SKŁADANIA PRAC 
 
Prace konkursowe należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół w Dłużcu (lub przesłać na 
adres organizatora: Zespół Szkół w Dłużcu, Dłużec 7 32-340 Wolbrom) 
do dnia 7.11.2014 
 
  

6. USTALENIA KOŃCOWE 
 

 Każdy uczestnik konkursu może złożyć lub nadesłać tylko jedną pracę konkursową. 

 Organizator konkursu nie przyjmuje prac zbiorowych. 

 Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia przesyłek 
nadesłanych drogą pocztową oraz nie ponosi kosztów transportu prac. 

 Dostarczone prace przechodzą na własność organizatora konkursu. 

 Organizator zastrzega sobie możliwość zmian postanowień zawartych w Regulaminie 
Konkursu, ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora, 
złożenie prac jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu 

 Dodatkowe informacje pod numerem: (32) 644-70-02 sekretariat Zespołu Szkół 
w Dłużcu. 

Laureaci konkursów otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora 
i sponsorów, a pozostali uczniowie dyplomy uczestnictwa. O wynikach konkursu i terminie 
wręczenia nagród organizator poinformuje telefonicznie do 12 listopada 2014 r. Informacje 
będzie można uzyskać również na stronie internetowej szkoły – www.zsdluzec.ehost.pl 

 

Kontakt: 

sekretariat szkoły – tel. 32 6447002 

 


