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KONKURS  LITERACKI 

NIEPODLEGŁOŚĆ… OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA 

na wiersz o tematyce niepodległościowej z okazji 100-lecia  
odzyskania przez Polskę niepodległości 

 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2018 Rokiem Jubileuszu 100-lecia 

odzyskania przez Polskę Niepodległości. 
 11 listopada 1918 r. spełnił się sen pokoleń Polaków - Państwo Polskie narodziło się  

na nowo. Po rozbiorach i 123 latach niewoli, rusyfikacji i germanizacji, po wielkich powstaniach, 
wolna Polska powróciła na mapę świata. Odzyskanie niepodległości dokonało się poprzez walkę 

pełną poświęcenia i bohaterstwa nie tylko na polach bitew, ale i w codziennych zmaganiach  
o zachowanie duchowej i materialnej substancji narodowej oraz w codziennym trwaniu  

polskich rodzin" - głosi uchwała 
 

Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej  
kontynuując obchody Roku Jubileuszu zachęca do udziału w konkursie literackim 

na wiersz o tematyce niepodległościowej 
Niech NIEPODLEGŁOŚĆ będzie wiecznie żywa! 

 
 

Regulamin KONKURSU LITERACKIEGO  
NIEPODLEGŁOŚĆ… OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA 

Cele konkursu: 

 włączenie się w obchody Roku Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę 
Niepodległości, 

 pogłębienie i rozbudowanie postaw patriotycznych wśród uczniów z powiatu 

ostrowskiego oraz nakłonienie ich do refleksji na temat odzyskania niepodległości 

przez Polskę, 

 stworzenie uczestnikom konkursu możliwości prezentacji własnych dokonań 

twórczych, 

 rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej, 

 promocja twórczości poetyckiej. 
 
Organizator:  

 Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej 
 
Adresaci konkursu: 

 uczniowie VII i VIII klas szkół podstawowych oraz uczniowie III klas gimnazjów,  

 uczniowie szkół średnich. 
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Zasięg konkursu: 

 powiat ostrowski. 

 

ZASADY UDZIAŁU: 

 warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie wiersza nawiązującego  
w swej tematyce do odzyskania niepodległości przez Polskę, 

 wiersz nie może być publikowany i nagrodzony w innych konkursach,  

 jeden autor może nadesłać tylko jeden wiersz, 

 wiersz w trzech egzemplarzach należy podpisać godłem (pseudonimem) i 
dołączyć do niego zaklejoną kopertę opatrzoną takim samym godłem, zawierającą 
kartę zgłoszenia i oświadczenia (załączniki do regulaminu) oraz podpis konkurs 
literacki NIEPODLEGŁOŚĆ… OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA, 

 prace powinny być dostarczone w formie wydruku komputerowego, 

 ostateczny termin dostarczenia prac do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi 
Mazowieckiej, ul. 11 Listopada 8 upływa  5 listopada 2018 r.,  

 wiersze zostaną ocenione przez Komisję, którą powoła Organizator, 

 prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane, 

 wyniki konkursu zostaną podane na Facebooku i na stronie internetowej 
Biblioteki www.bibl.ostrowmaz.pl,  

 nagrodzone teksty zostaną zaprezentowane przez laureatów na koncercie 
galowym zwieńczającym projekt Tydzień dla Polski i zamieszczone na stronie 
internetowej Biblioteki. 
 

Kategorie oceniania: 

 I kategoria - uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych  
i uczniowie klas III gimnazjum,  

 II kategoria - uczniowie szkół średnich. 
 

Kryterium oceny: 

 zgodność tematyki utworu z mottem konkursu, 

 poprawność stylistyczna i językowa, 

 ekspresja tekstów i innowacje poetyckie. 

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do fotografowania oraz rejestracji prezentacji, 

upublicznienia wizerunku, a także opublikowania listy laureatów na stronie internetowej 

Biblioteki i na Facebooku. Wyniki konkursu zostaną również przekazane placówce szkolnej, 

której uczestnicy konkursu zostali wyróżnieni.  

Informacje o konkursie dostępne również na stronie internetowej 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej www.bibl.ostrowmaz.pl  

oraz na Facebooku. 

 
Informacji udziela: 

Agnieszka Kaczmarek 
Miejska Biblioteka Publiczna 
ul.11 Listopada 8, 07-300 Ostrów Mazowiecka 
tel. 798 894 141 

http://www.bibl.ostrowmaz.pl/
http://www.bibl.ostrowmaz.pl/

