
 
 

 

Zwykli ludzie - niezwykłe działania... W każdym miejscu, w najbliższej okolicy –  

w naszej najmniejszej ojczyźnie - był lub jest ktoś, dla kogo działania na rzecz lokalnej 

społeczności, jej rozwoju kulturalnego i artystycznego, pracy dla drugiego człowieka, 

realizacja własnych pasji to sens życia. Mówimy, że tacy ludzie to sól ziemi. To twórcy 

kultury, społecznicy, kolekcjonerzy, pasjonaci. Co nimi kieruje, że we współczesnym świecie, 

nastawionym na komercję, szybki sukces,  na zysk - potrafią realizować swoje marzenia, 

zainteresowania, podejmować bezinteresowną pracę na rzecz ludzi, swej najbliższej ojczyzny, 

regionu? W czym tkwi sekret zwykłego  człowieka, że staje się czasem olbrzymem?  

          Mamy nadzieję, że uczestnicy III Wojewódzkiego Konkursu Historyczno -  

- Literackiego spróbują na te pytania odpowiedzieć. Wystarczy rozejrzeć się uważnie  

i znaleźć w najbliższej okolicy, w jej dziejach lub obecnych czasach takiego CZŁOWIEKA. 

Jemu poświęcona jest tegoroczna edycja konkursu. Zgromadzone o Nim informacje niech 

będą podstawą eseju, sprawozdania, reportażu lub wiersza - w zależności od wybranej przez 

uczestnika kategorii. 

Mamy nadzieję, że udział w Konkursie stanie się inspiracją do poszukiwań  

i przemyśleń, a rozmowy z ludźmi poszerzą wiedzę uczestnika Konkursu na temat naszego 

regionu i ludzi tworzących jego przeszłość i współczesne oblicze.  

 

Organizatorzy Konkursu: 

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach 

Świętokrzyski Oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów 

 

Współorganizatorzy 

Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach 

 

Patronat 

Świętokrzyski Kurator Oświaty 

 

Uczestnicy: 

Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu 

województwa świętokrzyskiego. 

 

Cele konkursu: 

Rozwijanie zainteresowań literackich 

Pogłębianie wiedzy na temat historii swej małej ojczyzny i regionu 
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Zasady organizacji: 

Konkurs organizowany jest w dwóch grupach wiekowych: 

- gimnazjum – kategorie: sprawozdanie,  reportaż, wiersz 

- szkoły ponadgimnazjalne – kategorie: esej, reportaż, wiersz 

 

Każdy uczestnik przysyła tylko jedną pracę własnego autorstwa, nigdzie niepublikowaną 

 i niezgłaszaną wcześniej do konkursów. 

Do pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy (w załączeniu). 

Prace powinny być nadesłane w postaci wydruku komputerowego i w wersji elektronicznej. 

Objętość nadesłanej pracy nie może przekraczać pięciu stron formatu A4; czcionka Times 

New Roman, rozmiar 12 pkt., interlinia 1,5 wiersza. 

 

Kryteria oceny pracy: 

- rozwinięcie tematu 

- piękna polszczyzna 

- walory artystyczne i dokumentalne 

- poprawność ortograficzna i interpunkcyjna 

- estetyka pracy 

- zgodność z formą wypowiedzi 

- fotografie, rysunki 

 

Nagrody: 

Rada  Artystyczna  powołana   przez  organizatorów  dokona  oceny  prac,   przyzna nagrody  

i wyróżnienia. 

 

Termin: 

Termin nadsyłania prac upływa 30 kwietnia 2014 r. 

 

Miejsce: 
Prace należy przesłać na adres: 

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli  

w Kielcach ul. Marszałka J. Piłsudskiego 43, 25-431, z dopiskiem :  

„III Wojewódzki Konkurs Historyczno – Literacki”. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Samorządowym Ośrodku Doradztwa 

Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach pod numerem telefonu: 41 332 32 03 

oraz na stronie internetowej www.sodmidn@sodmidn.kielce.pl 

 

Uroczystość finałowa: 

Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień obędzie się w maju 2014 roku. O terminie 

laureaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pisemnie. 

 

Uwagi: 

Organizatorzy  zastrzegają sobie prawo  do nieodpłatnego  wykorzystania  nadesłanych prac 

w całości lub we fragmentach. 

 

                                            Rada Artystyczna III  WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU   

                                                                             HISTORYCZNO – LITERACKIEGO 

                                                        ZWYKLI LUDZIE - NIEZWYKŁE DZIALANIA 

http://www.pbw.kielce.pl/

