
WYDAWNICTWO LITERATURA ZAPRASZA WSZYSTKICH FANÓW CYKLU ZDARZYŁO SIĘ W POLSCE 

DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE 

 

W tym roku Polska obchodzi 100-lecie odzyskania niepodległości. Z tej okazji Wydawnictwo 

Literatura wydało ostatni tom cyklu Zdarzyło się w Polsce: Odzyskana niepodległość. 10 

opowiadań z XX wieku. Napiszcie opowiadanie o tym, jak Polska odzyskała niepodległość! 

 

REGULAMIN KONKURSU 

1) Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Literatura. 

2) Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 10-14 lat. 

3) Zadaniem konkursowym jest napisanie opowiadania utrzymanego w stylu cyklu Zdarzyło się w 

Polsce. Opowiadanie ma przedstawiać wydarzenia między 1 a 11 listopada 1918 roku z 

perspektywy dziecka lub nastolatka. 

4) Jako inspiracja mogą posłużyć książki historyczne, filmy dokumentalne, archiwalne gazety i 

dzienniki lub opowieści przekazywane ustnie „z pokolenia na pokolenie”. 

5) Akcja może toczyć się w dowolnym miejscu w Polsce. 

6) Długość opowiadania: od 2 do 3 stron A4 (czcionka Times New Roman, 12 pkt., interlinia 1,5). 

Krótsze i dłuższe opowiadania nie będą przyjmowane. 

7) Prace konkursowe powinny być opisane w następujący sposób: imię i nazwisko autora, wiek, 

dane teleadresowe szkoły. 

8) Do pracy powinna być dołączona zgoda opiekuna na udział dziecka w konkursie. 

9) Przyjmowane będą jedynie prace indywidualne. Kryteria oceny prac: 

a) nawiązanie do tematu konkursu, 

b) oryginalność i pomysłowość, 

c) styl. 

10) Decyzja jury jest nieodwołalna i nie podlega negocjacjom. 

11) Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do opublikowania prac na stronie internetowej 

Wydawnictwa oraz profilu wydawnictwa na Facebooku.  

12) Prace i prawa autorskie do nich przechodzą na własność Organizatora. 

 

 

 

PRZEBIEG KONKURSU 



Konkurs podzielony jest na dwa etapy: 

1) Etap pierwszy – szkolny – ogłaszany jest przez nauczycieli wśród uczniów. Uczniowie mają czas 

na napisanie opowiadania do 20 wrześniai 2018. Spośród wszystkich prac nauczyciel wybiera 

trzy najlepsze opowiadania i przesyła je do Wydawnictwa Literatura do 5 października 2018:  

a) drogą elektroniczną na adres promocja@wydawnictwoliteratura.pl, w tytule wpisując 

„Konkurs Odzyskana niepodległość”; 

b) tradycyjną pocztą na adres Wydawnictwa: Wydawnictwo Literatura, ul. Srebrna 41 91-334 

Łódź z dopiskiem „Konkurs Odzyskana niepodległość” (liczy się data stempla pocztowego). 

2) Etap drugi – jury Wydawnictwa Literatura spośród wszystkich nadesłanych prac wybierze 3 

najlepsze opowiadania. 

3) Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na spotkaniu z Kazimierzem Szymeczką, które odbędzie się 

w piątek 26 października 2018 o godzinie 11:00 w ramach Targów Książki w Krakowie. W 

spotkaniu wezmą udział klasy dzieci, których prace zostały wybrane przez jury Literatury. 

4) Nagroda: 

a) Zdobywca I miejsca w konkursie otrzyma pakiet książek Wydawnictwa Literatura oraz grę 

planszową. 

b) Zdobywcy II i III miejsca otrzymają pakiety książek Wydawnictwa Literatura. 

Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres: 

promocja@wydawnictwoliteratura.pl. 

 

 

 

 

 

                                                           
i 20 września jest sugestią Wydawnictwa – jeśli nauczyciel nadzorujący konkurs w szkole potrzebuje więcej lub 
mniej czasu na przeczytanie opowiadań, może go zmienić według własnego uznania. 
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