
 
 

 
Gdy pytasz mnie, czym Ojczyzna jest - odpowiem… 

 
 

Projekt Stowarzyszenia Polonistów 
dla uczniów szkół małopolskich 

 
Wydarzenie towarzyszące konferencji poświęconej edukacji obywatelskiej 

Patronat honorowy Urzędu Miasta Krakowa 
 
 

 
CELE KONKURSU: 
 

1. Kształcenie i doskonalenie kompetencji językowych, w tym literackich oraz stworzenie 
okazji do ekspresji twórczej i do rozwoju talentów dzieci i młodzieży.  

2. Kreowanie i promowanie postaw aktywnych w obszarze kultury i życia obywatelskiego. 

3. Włączenie się w obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości w Krakowie  

i Małopolsce. 

 

 
FORMA KONKURSU: 

 
 

Wypowiedź literacka lub publicystyczna dla uczniów wszystkich typów 
szkół (trzy kategorie) 
 

 Uczeń samodzielnie przygotowuje wypowiedź pisemną w wybranej formie literackiej lub 
publicystycznej inspirowaną słowami „Gdy pytasz mnie, czym Ojczyzna jest - 

odpowiem…”(Marek Grechuta, Ojczyzna). 

 Uczeń tytułuje swoją pracę.  

 Praca konkursowa powinna maksymalnie obejmować do dwóch stron formatu A4 
(czcionka 12, Times New Roman, interlinia 1,5). 

 Uczeń przesyła elektronicznie pracę konkursową na adres: stowpol@wp.pl do  
12 marca 2018 roku.  

 Koniecznym elektronicznym załącznikiem jest wypełniona i podpisana KARTA 
ZGŁOSZENIOWA (skan lub zdjęcie). 

 



Fotografia lub cykl zdjęć - dla uczniów wszystkich typów szkół (trzy 
kategorie) 

 Uczeń samodzielnie przygotowuje pracę konkursową: wykonuje jedno zdjęcie lub cykl 

do trzech zdjęć (z użyciem dowolnego sprzętu) inspirowany słowami Marka Grechuty 
„Gdy pytasz mnie, czym Ojczyzna jest - odpowiem…” (mogą, ale nie muszą znajdować się 

na nim ludzie) oraz opatruje je komentarzem - maksymalnie do 30 słów. 
 Zdjęcie/zdjęcia nie mogą nosić śladów obróbki cyfrowej - dopuszczalne jest wyłącznie 

kadrowanie i kontrast.  

 Uczeń tytułuje swoją pracę.  

 Zdjęcia nie mogą naruszać prawa osób trzecich do ochrony dóbr osobistych. Autor musi 
wraz z pracą dostarczyć pisemną zgodę osoby, której wizerunek wykorzystał.  

 Uczeń przesyła elektronicznie pracę konkursową w formie pliku jpg. na adres: 
stowpol@wp.pl do 12 marca 2018 roku.  

 
Regulamin konkursu:  
1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Polonistów z siedzibą przy Wydziale Polonistyki 

UJ.  

2. Wszelkie informacje o Konkursie publikowane są na stronie internetowej 

www.stowarzyszeniepolonistow.pl. 

3. Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres: stowpol@wp.pl.  

4. Prace będą oceniane w trzech kategoriach: uczniowie klas IV – VII szkoły podstawowej, 
uczniowie dotychczasowych gimnazjów; uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. 

5. Nadesłana praca nie może naruszać praw autorskich innych osób.  

6. Nadesłana praca nie może być nagradzana w innych konkursach czy też publikowana.  

7. Prace konkursowe należy przesyłać elektronicznie na adres: stowpol@wp.pl. 

8. Do każdej pracy musi być dołączona KARTA ZGŁOSZENIOWA (załącznik nr 1) 
przygotowana według wzoru wraz z podpisem autorów pracy. Po wypełnieniu KARTY należy 
wykonać zdjęcie podpisanej karty i przesłać jako załącznik. 

9. Materiały przesyłane elektronicznie powinny być opisane tak, aby pozwalały na szybką 

identyfikację materiału/autora (jako załącznik: literacka.autor lub foto.autor ). 

10. Termin nadsyłania prac mija 12 marca 2018 roku. 

11. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa, biorąc pod uwagę poziom artystyczny  

   i oryginalność ujęcia tematu. Praca nadesłana na konkurs powinna być opatrzona     

   tytułem i powinna spełniać wymagania wybranej formy. 

12. Postanowienia Komisji Konkursowej są ostateczne. 

13. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach pocztą elektroniczną do  
  3 kwietnia 2018 r. 

14. Gala wręczania nagród i dyplomów odbędzie się 9 kwietnia 2018 roku w czasie konferencji 

w Krakowie. Szczegółowe informacje zostaną przesłane do zainteresowanych oraz będą 

zamieszczone na portalu Stowarzyszenia Polonistów. 

15. Organizator przewiduje cenne nagrody książkowe i dyplomy dla laureatów, nagrody 
książkowe i dyplomy dla wyróżnionych oraz dyplomy i nagrody dla opiekunów laureatów oraz 

nauczycieli najbardziej zaangażowanych w przygotowanie uczniów do konkursu. 

16. Wybrane prace zostaną umieszczone na stronie i fanpage’u Stowarzyszenia Polonistów oraz 
zaprezentowane podczas gali wręczania nagród w ogólnodostępnej przestrzeni Urzędu Miasta 
Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych w Krakowie w kwietniu 2018 roku 

 i w formie elektronicznej w dwutygodniku „Kraków.pl”. 

17. Nazwiska laureatów opublikowane będą na stronie internetowej 
www.stowarzyszeniepolonistow.pl oraz fanpage’u Stowarzyszenia. 

18. Prace konkursowe stają się własnością Stowarzyszenia i mogą być wykorzystane  

w materiałach promocyjnych i edukacyjnych.  

 

 
 
 
 

http://www.stowarzyszeniepolonistow.pl/
mailto:stowpol@wp.pl
http://www.stowarzyszeniepolonistow.pl/


Załącznik nr 1  

 
Gdy pytasz mnie, czym Ojczyzna jest - odpowiem… 

 
KARTA ZGŁOSZENIOWA 

Wypowiedź literacka lub publicystyczna/ Fotografia lub cykl zdjęć (do wyboru przez podkreślenie) 

 

TYTUŁ PRACY 
 

 

Imię i Nazwisko Ucznia 

 
 

Nazwa i adres szkoły  
 

 

 

 

Telefon/ e-mail szkoły  

 

 

 

Telefon/ e-mail kontaktowy  
do Autora 

 

 

NAUCZYCIEL-OPIEKUN:  

imię i nazwisko oraz nr tel. 

lub e-mail kontaktowy 

 

 

 
Indywidualne oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) lub pełnoletnich 

uczniów/uczestników 
 

Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  
(Dz. U. z 2016 r. poz.922) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka / 
moich (dotyczy ucznia pełnoletniego)* 

........................................................................................  
(imię i nazwisko)  

ucznia......................................................................................................... 
                                                       (nazwa szkoły) 

 
do celów związanych z jego / moim (dotyczy ucznia pełnoletniego)* udziałem  
w Konkursie „Gdy pytasz mnie …” w roku szkolnym 2017/2018 
 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia.  
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikowanie na stronie internetowej Organizatorów konkursu: 
www.stowarzyszeniepolonistow.pl wyników mojego dziecka / mojego (dotyczy ucznia 
pełnoletniego)* uzyskanych w poszczególnych etapach w/w konkursu w roku szkolnym 
2017/2018. 
 
Wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora pracy, w szczególności na 
publikację w Internecie oraz na wystawie prezentującej wyróżnione fotografie, a także  
w folderach i ulotkach podsumowujących niniejszy Konkurs.  

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikowanie w materiałach pokonkursowych na stronie 

internetowej Organizatorów konkursu: www. stowarzyszeniepolonistow.pl i fanpage’u 

Stowarzyszenia fotograficznego wizerunku mojego dziecka / mojego (dotyczy ucznia pełnoletniego)* 

 

(podpis rodzica/opiekuna prawnego) lub pełnoletniego ucznia*  

 


