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Informacje wstępne 

 

Konkurs „Opowiadanie z Wojkowicami w tle” został objęty honorowym 

patronatem Burmistrza Miasta Wojkowice  

(Urząd Miasta Wojkowice, ul. Jana III Sobieskiego 290, 42-580 Wojkowice).  

 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół funkcjonujących na terenie miasta 

i polega na napisaniu autorskiego tekstu opowiadania zgodnie z założeniami 

projektu Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Wojkowicach 

pn. „Wojkowickie Studio Młodych Talentów” dofinansowanego w ramach tzw. 

,,małych grantów” ze środków Gminy Wojkowice.  

Projekt obejmuje: przeprowadzenie cyklu warsztatów dla uczniów – autorów 

tekstów literackich. Wśród wspólnych działań znajdują się:  

1) spotkanie inaugurujące projekt – warsztaty twórczego pisania, integracja 

uczestników projektu, 

2) warsztaty umiejętności przeprowadzone w szkołach – ćwiczenia redakcyjne, 

budowanie fabuły, poszukiwanie ciekawych tematów, zbieranie danych, 

szukanie kreatywnych pomysłów, 

3) warsztaty korektorskie – praca z własnym tekstem, 

4) wydanie najlepszych tekstów w inteligentnym systemie wydawniczym przez  

samych uczestników, 

5) wieczór autorski – nagrodzenie i prezentację najlepszych prac literackich, 

6) wspólny wyjazd edukacyjny dla wyróżnionych. 

 

Cele konkursu „Opowiadanie z Wojkowicami w tle”: 

 

Cel główny:  

 

Utworzenie przestrzeni rozwoju osobistego oraz promocji utalentowanych 

młodych ludzi – uczniów wojkowickich szkół. 

 

 

 

 



Cele szczegółowe:  

 

• Rozwijanie kompetencji kluczowych uczestników projektu: 

porozumiewanie się w języku ojczystym, świadomości i ekspresji 

kulturalnej, a także inicjatywności i przedsiębiorczości. 

 

• Integracja środowiska lokalnego poprzez stworzenie międzyszkolnej  

i międzypokoleniowej inicjatywy twórczej.    

 

• Zapoczątkowanie działań w ramach lokalnego systemu wspierania  

i promowania osób utalentowanych, wzmocnienie ich poczucia własnej 

wartości i sprawstwa. 

 

• Promowanie Wojkowic jako wyjątkowego miejsca – źródła inspiracji dla 

twórców tekstów literackich. 

 

II. Zasady uczestnictwa w konkursie: 
 

1. Konkurs, który poprzedzony jest uczestnictwem w warsztatach, polega na 

napisaniu samodzielnie autorskiego, dotąd niepublikowanego tekstu 

opowiadania z dowolnie zinterpretowanym motywem Wojkowic:  

a) etap szkolny: 

uczniowie poszczególnych szkół biorą udział w szkolnych eliminacjach. 

Napisane teksty zostają ocenione przez wewnątrzszkolne jury, które 

typuje najlepsze opowiadania do wspólnej publikacji.  

b) etap gminny: 

spośród zakwalifikowanych tekstów do wspólnej publikacji, komisja - 

składająca się z pozaszkolnych ekspertów - wyłoni najlepsze opowiadania 

w dwóch kategoriach:  

1. uczniowie klas IV-VI, 

2. uczniowie klas VII-VIII, klas gimnazjalnych oraz klas szkoły 

ponadgimnazjalnej funkcjonujących w Wojkowicach. 

Zostaną przyznane następujące nagrody w każdej z w/w kategorii:  

I miejsce: Złote Pióro 

II miejsce: Srebrne Pióro (j.w.), 

III miejsce: Brązowe Pióro (j.w). 



Uwaga: Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych 

wyróżnień oraz nieprzyznania nagród. 

2.  Wysyłając tekst konkursowy, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej 

licencji niewyłącznej bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na 

rozporządzanie i korzystanie z autorskich praw majątkowych do utworu                    

w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018r., poz.1191 z późn. zm.) w postaci tekstu 

konkursowego.  

3. Licencja obejmuje następujące pola eksploatacji: utrwalanie                            

i zwielokrotnianie techniką drukarską, cyfrową, wprowadzanie do pamięci 

komputera, publiczne udostępnianie tekstu konkursowego w taki sposób, aby 

każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym 

poprzez udostępnianie w Internecie, publiczne udostępnianie tekstu 

konkursowego poprzez wprowadzenie do obrotu w ramach publikacji 

pokonkursowej.  

4. Uczestnik wyraża zgodę na udzielanie przez Organizatora sublicencji na 

polach eksploatacji określonych w ust. 3 powyżej, w szczególności w celu 

publikacji w oficjalnych portalach Wojkowic oraz wojkowickich szkół. 

5. Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie na stronach internetowych, fb 

Miasta Wojkowice oraz w tradycyjnych mediach swojego imienia i nazwiska, w 

celu poinformowania o wygranej, w przypadku gdy znajdzie się wśród autorów 

wyróżnionych tekstów.  

6. Udział w konkursie wymaga dostarczenia wyznaczonemu w każdej 

szkole nauczycielowi – opiekunowi merytorycznemu, poza tekstem 

konkursowym, następujących załączników:  

a) UCZESTNIK PEŁNOLETNI  

W celu zakwalifikowania osoby do konkursu należy złożyć w przypadku osoby 

pełnoletniej Zgodę na uczestnictwo w konkursie literackim ,,Opowiadanie                               

z Wojkowicami w tle” - załącznik 1.  

b) UCZESTNIK NIEPEŁNOLETNI  

 W celu zakwalifikowania osoby do konkursu należy złożyć w przypadku osoby 



niepełnoletniej: Zgodę rodziców na udział dziecka w konkursie literackim 

,,Opowiadanie z Wojkowicami w tle” - załącznik 2.  

 

III. Forma pracy konkursowej: 

1. Prace (przed oddaniem do szkolnej komisji konkursowej) należy 

odpowiednio opisać – podać tytuł opowiadania, imię i nazwisko autora, klasę, 

wiek i szkołę. 

2. Opowiadania konkursowe uczniów klas IV-VI nie powinny przekraczać 5 

stron  jednostronnego wydruku A4. Dla klas VII-VIII, gimnazjum oraz szkoły 

ponadgimnazjalnej - nie wyznaczono limitu. Tekst należy zapisać czcionką 

Times New Roman, wielkość: 12; interlinia: 1,5.   

 

III. Termin oddawania prac: 

Nauczyciele języka polskiego przyjmują prace konkursowe do dnia  

30.03.2019 r.  

 

Podsumowanie konkursu: 

1. Wydanie - w ramach projektu „Wojkowickie Studio Młodych Talentów” -  

zbioru opowiadań napisanych przez laureatów. Uczestnicy projektu (autorzy 

opowiadań zakwalifikowanych do druku) samodzielnie, po wcześniejszych 

zajęciach instruktażowych, wprowadzą własne teksty do systemu 

wydawniczego. Wydanie może zostać wzbogacone max. 3 opowiadaniami 

seniorów – członków stowarzyszenia Aktywny Wojkowicki Senior. 

2. Wyróżnieni autorzy zaprezentują swoje prace podczas wieczoru autorskiego, 

którego scenariusz przygotują uczestnicy konkursu wraz z opiekunami.  

 

 

Serdecznie zapraszamy, do zobaczenia! 

Organizatorzy 

Osoby do kontaktu w sprawie konkursu: 

Stowarzyszenie TPLO w Wojkowicach, ZSOiT w Wojkowicach:  



Agnieszka Mańka, nr tel. 32 769 57 62, 

S P nr 1 w Wojkowicach: Przemysław Pawełczyk, nr tel. 32 769 49 58, 

S P nr 3 w Wojkowicach: Kamila Kozieł, nr tel. 32 769 57 64. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


