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REGULAMIN Konkursu  
Literackiego im. Wandy Pawlik 

NYSKA LILIA LITERACKA ’2014 
Organizatorem konkursu jest Fundacja Nasza Nysa 

 
Celem organizowanego od 2008r. konkursu jest popularyzowanie twórczości Wandy Pawlik oraz 

rozwijanie wiedzy o historii i działalności kulturalno-oświatowej Nysy i jej okolic. Powstałe prace chcemy 

wykorzystać w celu promowania naszej MAŁEJ OJCZYZNY. Najciekawsze prace będą zamieszczone na 

nyskiej stronie internetowej lub wydrukowane w prasie lokalnej.  

Organizatorem Konkursu jest Fundacja Nasza Nysa.  

I. Uczestnicy konkursu. 

W konkursie mogą uczestniczyć indywidualnie uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 
z terenu powiatu nyskiego.  

Konkurs będzie przeprowadzony w dwu kategoriach wiekowych:  

 młodzież gimnazjalna, 

 młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych. 

II. Cele konkursu. 

 popularyzowanie twórczości Wandy Pawlik, 

 propagowanie wiedzy o dokonaniach kulturalnych naszego regionu, 

 rozwijanie zainteresowań uczniów historią Ziemi Nyskiej, 

 propagowanie tematyki regionalnej,  

 umożliwienie młodzieży prezentacji swoich poglądów szerokiej publiczności. 

III. Tematy prac. 

1. Nysa łączy - życie miasta i regionu. 

2. Moje liście szumią pieśń przedwieczną. Opowieść drzewa - świadka wydarzeń w Nysie. 

3. Podziel się swoimi wrażeniami i przeżyciami z ciekawych (Twoim zdaniem) spektakli 
prezentowanych na deskach Nyskiego Domu Kultury. 

4. Twierdza Nysa w komiksie – opracuj komiks bazując na wybranym epizodzie 
historycznym (np. najazd husytów, obrona Nysy w 1741 lub 1807r. itp.). Dopuszczalna jest 
praca w zespole dwuosobowym (autor tekstu i ilustrator). 

IV. Forma prac. 

Każda praca konkursowa powinna posiadać wyraźnie wyróżnioną stronę tytułową zawierającą 
co najmniej: 

 temat pracy,  

 dane autora (imię, nazwisko, rok urodzenia, adres  e-mail),  

 nazwa szkoły i nazwisko nauczyciela j. polskiego. 



Wymagania dotyczące prac konkursowych: 

1. Objętość tekstu jest ograniczona do 5 stron maszynopisu formatu A4 tzn. 10 000 znaków 
(bez spacji). 

2. Objętość strony tekstu, powinna być liczona wg ogólnie przyjętych zasad tj. format A4, 
czcionką 12 Arial, z odstępami pomiędzy wierszami 1,5. 

3. Zamieszczone w pracy zdjęcia i ilustracje powinny być opisane nazwiskiem autora lub nazwą 
instytucji. 

4. Prace powinny być przygotowane zgodnie z przepisami o prawie autorskim. 

5. Należy dołączyć bibliografię. 

6. Wszystkie pace powinny być wydrukowane oraz zapisane na płycie CD-R w formacie MS 
Word 2003 (*.doc) lub jako tekst sformatowany (format *.rtf). 

V. Termin nadsyłania prac. 

Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 10 listopada na adres: 

Gimnazjum nr 1 
ul. Chodowieckiego 7, 48-300 Nysa 

z dopiskiem „Konkurs Literacki”. 

Prace winny być dostarczane w zaklejonych kopertach. Przesyłane drogą pocztową prace należy 
odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

VI. Ocena prac. 

Oceny prac finałowych dokonuje Komisja Konkursu, której przewodniczącą jest Renata Głuszek – 
nauczycielka historii i języka polskiego w Gimnazjum nr 1 w Nysie. Ponadto w skład komisji 
wchodzą: 

 nauczyciele języka polskiego,  

 nauczyciele historii 

Oceniane będą: 

 forma wykonania,  

 samodzielność i oryginalność pracy.  

Członkowie komisji oceniają prace w zakresie od 0 do 10 punktów. W razie równej liczby 
punktów dokonane zostanie kolejne głosowanie, przy ponownej, równej liczbie głosów, decyduje 
głos przewodniczącego. Komisja może zmienić sposób oceniania. 

Wyłonionych zostanie trzech laureatów w każdej grupie wiekowej. Komisja może przyznawać 
wyróżnienia. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 15 listopada w Nyskim Domu Kultury o godz. 
1700 na uroczystym koncercie.  

VII. Inne postanowienia. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego rozpowszechniania wszystkich 

zgłoszonych do konkursu prac. Prace pozostają w archiwum Fundacji Nasza Nysa. 

Aktualne informacje o przebiegu konkursu będą podane na stronie internetowej   
http://www.w-pawlik.nasza.nysa.pl/ . 

Wszelkie pytania proszę kierować na adres e-mail:   fundacja@nasza.nysa.pl 

 


