2016
Rokiem Cichociemnych

„Wywalcz Polsce wolność
lub zgiń!”

Gminny Konkurs
Literacki i Plastyczny
Organizator:
Gimnazjum Gminne nr 1 im. Mjr. Piotra Szewczyka w Rajsku
Patronat:
Wójt Gminy Oświęcim

Gimnazjum Gminne nr 1 im. mjr. Piotra Szewczyka w Rajsku
zaprasza do udziału w konkursie literackim i plastycznym
„Wywalcz Polsce wolność lub zgiń!”
„W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Panny, jako żołnierz powołany do służby specjalnej
przysięgam, że poświęconego mi sprzętu, poczty i pieniędzy strzec będę nie tylko jako dobra państwowego,
ale i jako środków i pieniędzy przeznaczonych dla odzyskania wolności Ojczyzny, a tajemnicy służby
specjalnej dochowam, nawet wobec moich przełożonych i kolegów w konspiracji i nie zdradzę jej nikomu, aż
do końca wojny. Tak mi Panie Boże dopomóż”
(tekst przysięgi cichociemnych)

Część literacka
Cele konkursu:
 aktywny udział w obchodach Roku Cichociemnych;
 zachęcenie miłośników tworzenia do prezentowania własnych umiejętności,
 popularyzowanie twórczości literackiej i plastycznej dzieci i młodzieży,
 rozwijanie wrażliwości i wyobraźni.
Adresaci konkursu:
uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z gminy Oświęcim.
Zasady uczestnictwa:
 Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na adres organizatora pracy literackiej
na temat "Cichociemni - nasi bohaterowie" . Format jedna strona A4, wersja komputerowa,
czcionka Times New Roman, 14, interlinia 1,5 wiersza, tekst wyjustowany, marginesy
standardowe.
 Jeden autor może nadesłać tylko jedną pracę.
Termin składania prac:
Prace, opatrzone imieniem i nazwiskiem (wiek/klasa), adresem szkoły, należy przesłać mailem na
adres ggrajsko@interia.pl do 21 października 2016 r. z dopiskiem „konkurs literacki”.
Kryteria oceniania:
 zgodnosć z tematem,
 poprawność stylistyczna i językowa.
Prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez Dyrektora Gimnazjum Gminnego nr 1 w
Rajsku. Organizator nie zwraca prac złożonych na konkurs i zastrzega sobie prawo
do wykorzystania bez honorariów utworów konkursowych, np. w celu publikacji.
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora i sponsorów,
a pozostali uczniowie dyplomy uczestnictwa.
O terminie i sposobie ogłoszenia wyników dyrektorzy zostaną powiadomieni mailem.
Koordynatorzy konkursu:
Monika Bartosz
(część literacka)
Jarosław Cieciak
(część plastyczna)

tel. 33 843 11 42
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że poświęconego mi sprzętu, poczty i pieniędzy strzec będę nie tylko jako dobra państwowego, ale i jako środków i
pieniędzy przeznaczonych dla odzyskania wolności Ojczyzny, a tajemnicy służby specjalnej dochowam, nawet wobec
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Część plastyczna
Cele konkursu:
 popularyzacja historii walk polskich żołnierzy jednostek elitarnych,
 upamiętnienie obchodów ROKU CICHOCIEMNYCH,
 promocja młodych talentów,
 prezentacja dorobku artystycznego szkół.
Adresaci konkursu:
• uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z gminy Oświęcim.
Zasady uczestnictwa:
 w konkursie mogą wziąć udział uczniowie reprezentujący szkoły podstawowe i gimnazja z terenu gminy
Oświęcim,
 każdy uczestnik przygotowuje jedną pracę plastyczną (płaską lub przestrzenną), tematycznie związaną z
historią cichociemnych,
 każdą szkołę może reprezentować dowolna liczba prac plastycznych (zachęcamy nauczycieli plastyki do
wykonania w/w tematu na lekcjach, po uprzednim omówieniu treści przez nauczycieli historii).
Termin składania prac:
Oryginalne prace, opatrzone imieniem i nazwiskiem (wiek/klasa), adresem szkoły, należy dostarczyć do Gimnazjum
Gminnego Nr 1 w Rajsku (Rajsko ul Edukacyjna 11) do 21 października 2016 r.
Kryteria oceny i nagrody:
 zgodność pracy z tematem, oryginalność prezentowanych prac, dobór techniki plastycznej, zastosowane środki
artystyczne: kompozycja, perspektywa, ekspresja itp., ogólny wyraz artystyczny,
Nagrody indywidualne zostaną przyznane w dwóch kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa i gimnazjum
(nagrodzeni uczniowie otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy).
Postanowienia końcowe:
Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką, wcześniej
nieopublikowanymi.
Uczestnik konkursu, przekazując pracę, oświadcza, że przekazuje organizatorom prawa do jej prezentacji z podaniem
imienia i nazwiska autora (stosowne zgody pozostają w macierzystych szkołach - do wglądu na wniosek organizatorów)
Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko , klasa i nazwa
szkoły.
- Prace konkursowe nie będą zwracane, a organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich wykorzystania w stałej
ekspozycji na terenie Gimnazjum Gminnego Nr 1 w Rajsku.
Koordynatorzy konkursu:
Monika Bartosz
(część literacka)
Jarosław Cieciak
(część plastyczna)

tel. 33 843 11 42

