
Międzyszkolny Konkurs „Co nam przekazują Zesłańcy Sybiru?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczestnicy:  

Uczniowie klas VI-VIII szkół podstawowych, klas III gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych  

oraz placówek oświatowych miasta Lublin i województwa lubelskiego. 

Cele konkursu: 

• upowszechnienie wśród uczniów wiedzy o losach Polaków, Zesłańców Sybiru, 

• kształtowanie tradycji patriotycznych wśród młodzieży, 

• kultywowanie pamięci o niezłomnych Polakach, których postawa jest wzorem do naśladowania dla  

młodzieży, 

• rozwijanie umiejętności plastycznych, informatycznych i literackich, 

• zwrócenie uwagi na dokonania Polaków w badania i odkrywanie obszarów syberyjskich, 

• upowszechnianie losów sybiraków z Lubelszczyzny i ich wkładu w kulturę Polski. 

Założenia ogólne i organizacja konkursu: 

 Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach: plastycznej, multimedialnej i literackiej. 

 Każda szkoła może zgłosić dowolną ilość prac uczniowskich. 

 Konkurs jest jednoetapowy. 

 W kategorii plastycznej uczniowie indywidualnie przygotowują plakat formatu A3 . 

 W kategorii multimedialnej należy przygotować prezentację multimedialną (10-15 slajdów) 

na temat Zesłańców Sybiru lub Syberii. Jedna praca multimedialna może być przygotowana 

maksymalnie przez 2 osoby. 

 Proponowane tematy plakatów lub prezentacji: Dzieciństwo na Syberii, Sławni sybiracy, Pejzaż 

syberyjski, Miejsca upamiętnień żołnierzy AK zesłanych w rejon Borowicz. 

 W kategorii literackiej każdy uczestnik indywidualnie może nadesłać (do wyboru): 

o 2 wiersze własnego autorstwa inspirowane losami Zesłańców Sybiru, 

lub 

o pracę prozatorską na wybrany temat: Dzień z życia sybiraka albo Dzieciństwo na Syberii         

o objętości do 3 stron wydruku komputerowego (czcionka Times New Roman 14).  

Forma prac prozatorskich: 

- dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – opowiadanie, kartka z pamiętnika, wywiad, 

- dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – esej, reportaż, wywiad. 



 Do każdej pracy, inspirowanej historią Zesłańców Sybiru, należy dołączyć następujące informacje: 

imię i nazwisko ucznia, nazwę szkoły oraz źródło inspiracji. 

 Prace literackie powinny być również dostarczone w formie elektronicznej na adres 

poczta@lo27.lublin.eu 

 Prace multimedialne powinny być dostarczone wyłącznie na opatrzonej danymi uczestnika płycie 

CD lub DVD. 

 Na konkurs mogą być przekazane wyłącznie prace nigdzie wcześniej niepublikowane. 

 Wszystkie prace zgłoszone do konkursu pozostają własnością organizatora, który zastrzega sobie 

prawo do bezpłatnej ekspozycji i reprodukcji prac w celach promocyjnych. 

 Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 

przez Organizatora w rozumieniu art.6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Jury: 

Prace uczniów będzie oceniać jury w składzie: 

Przewodniczący – prof. dr hab. Eugeniusz Niebelski - kierownik Katedry XIX wieku Instytutu Historii 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 

Członkowie – Janusz Pawłowski – prezes Związku Sybiraków Oddział w Lublinie,  

Krystyna Mateuszuk – rzecznik Związku Sybiraków Oddział w Lublinie, Zbigniew Jóźwik – artysta 

grafik, poeta, Dorota Adach – prezes Stowarzyszenia Środowisko Borowiczan - Sybiraków. 

Kryteria oceny prac: 

Kategoria plastyczna i multimedialna – dobór treści, umiejętność łączenia ze sobą różnych technik, 

oryginalność, estetyka wykonania oraz wkład pracy ucznia.  

Kategoria literacka – zgodność z wybranym tematem, poprawność merytoryczna, oryginalność ujęcia 

tematu, poprawność językowa, zgodność ze wskazaną formą wypowiedzi. 

Terminarz konkursu: 

 Prace należy nadsyłać lub przynosić osobiście do 31 stycznia 2019r. do XXVII Liceum 

Ogólnokształcącego im. Zesłańców Sybiru w Lublinie, ul. Biedronki 13, 20-543 Lublin. 

 Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie XXVII Liceum 

Ogólnokształcącego w dniu 7 lutego 2019 r. o godz. 9:00. 

Nagrody: 

Nagrody rzeczowe i dyplomy zostaną przyznane w kategoriach: plastycznej, multimedialnej 

i literackiej. W kategorii literackiej będzie uwzględniony podział na poszczególne grupy wiekowe 

(szkoła podstawowa i gimnazjum oraz szkoła ponadgimnazjalna i placówka oświatowa). 

Organizator konkursu:  

XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru w Lublinie 

ul. Biedronki 13, 20-543 Lublin 

tel.(fax) 81 5276733  e-mail poczta@zs10.lublin.eu 

Regulamin konkursu dostępny na stronie www.zs10.lublin.pl 

mailto:poczta@zs10.lublin.eu

