
Collegium Marianum Liceum Katolickie w Pelplinie 

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu 

Biblioteka Diecezjalna im. Jana Bernarda Szlagi w Pelplinie 

ogłasza konkurs 

„NIEPODLEGŁA. Tradycja i pamięć” 

na rok szkolny 2017/2018 

1. Cele konkursu: 

 zapoznanie z problematyką odzyskania i obrony przez Polskę niepodległego bytu, 

 przybliżenie postaci zaangażowanych w walkę o wolność kraju w XIX i XX wieku, 

 kształtowanie patriotyzmu w nawiązaniu do tradycji niepodległościowych narodu polskiego, 

 ukazanie różnych form obchodów rocznicy odzyskania niepodległości. 

 

2. Udział w konkursie mogą wziąć: 

a) uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VII) 

b) uczniowie szkół ponadpodstawowych (gimnazja)  

 

3. Każdy uczestnik konkursu wybiera jeden z poniższych tematów: 

– praca fotograficzna Moje spojrzenie na Niepodległość  ilustrująca miejsca pamięci oraz wkład 

Polaków w odzyskanie Niepodległości (od 3 do 6 zdjęć, format A-4) 

 

– praca literacka zatytułowana  Moje pierwsze spotkanie z Niepodległością  spisane  w formie 

wspomnień rodzinnych zilustrowane fotografiami, kserokopiami zaproszeń, ulotek i innych 

materiałów do 5 stron formatu A-4, czcionką 12, Times New Roman, odstępy  1,5 wiersza. 

 

- praca pisemna: Miejsca pamięci narodowej w mojej miejscowości, dotyczy pomników, tablic 

pamiątkowych, miejsc pamięci narodowej, cmentarzy. Praca może zawierać fotografie, ryciny, 

mapy do 5 stron formatu A-4, czcionką 12, Times New Roman, odstępy  1,5 wiersza 

 

- prezentacja multimedialna pt. Niepodległość w świadomości mieszkańców mojej miejscowości  

w programie power – point (nagrana na płycie CD), czas  odtwarzania do 5 minut. 

 

Uwaga:  
1. Prace pisemne i literackie oraz prezentacje uczniów będą oceniane w dwóch kategoriach: 

- uczniowie kl. IV-VI, 

- uczniowie klas VII i klas II i III gimnazjum. 

2. Jedna placówka może nadesłać na konkurs max 5 prac w każdej kategorii wiekowej. 
3. Wszystkie prace zgłaszane na konkurs winny być oryginalne, tj. opracowane samodzielnie  

i nie nagrodzone wcześniej w innych konkursach. Prace wykonywane przez uczniów winny 

mieć każdorazowo zapewnioną pomoc opiekunów. 

Do konkursu kwalifikują się wyłącznie prace indywidualne.  

4. Do każdej pracy powinien być dołączony załącznik nr 1. 

5. Terminarz: 

- termin ogłoszenia konkursu: 12 luty 2018 r. 

- termin nadsyłania prac: do 3 maja 2018 r. na adres: 

Collegium Marianum, Liceum Katolickie  

Aleja Cystersów 2  

83-130 Pelplin 



6. Ogłoszenie wyników: 

 Na ogłoszenie wyników zostaną zaproszeni wszyscy laureaci i finaliści w poszczególnych 

kategoriach wiekowych. Informacja dotycząca zakwalifikowania do finału zostanie 

przekazana telefonicznie lub przesłana drogą elektroniczną do 10 maja 2018 r.  

Podczas uroczystości laureaci i finaliści otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. 

Organizatorzy biorą pod uwagę eksponowanie prac plastycznych na okolicznościowej 

wystawie. 

 uroczyste zakończenie konkursu i ogłoszenie wyników: 22 maja 2018 r. o godz. 12.00  

w budynku Collegium Marianum w Pelplinie 

4. Nagrody rzeczowe: 

 

 wszyscy uczestnicy konkursu i ich opiekunowie otrzymają dyplomy uczestnictwa i nagrody 

książkowe 

 laureaci: w poszczególnych kategoriach wiekowych (I-III miejsce) – nagrody multimedialne 

(tablety, kamery sportowe, powerbanki) oraz książki 

 Finaliści -  cenne nagrody rzeczowe i książki (IV-V miejsce)  

 

 

Informacji na temat konkursu udziela koordynator: 

Agnieszka Dobrowolska – sekretarz szkoły  

tel. 58/536-49-32 

collegium@diecezja-pelplin.pl 



załącznik nr 1 

„NIEPODLEGŁA. Tradycja i pamięć” 

na rok szkolny 2017/2018 

 

imię i nazwisko autora pracy 

 

 

 

klasa 

 

 

 

pełna nazwa szkoły 

 

 

 

 

 

adres szkoły 

 

 

 

 

 

e-mail i telefon 

 

 

 

 

imię i nazwisko nauczyciela  

opiekuna ucznia 

 

 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Collegium Marianum 

Liceum Katolickie w Pelplinie zgodnie z Ustawą z dnia. 29. 08. 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). 

  

 

………………………………. 

        podpis autora pracy 


