
„Żołnierz polski walczy o wolność wszystkich narodów,  

ale umiera tylko dla Polski”. 

 

Regulamin konkursu literackiego 

Generał Stanisław Maczek, niepokonany Bohater i jego Pancerni. 

Niepokonani. 10 Brygada Kawalerii Pancernej w ogniu walki. Opowiadanie oparte na 

faktach. 

 

Celem konkursu jest: 

• upamiętnienie generała Stanisława Maczka oraz Żołnierzy 1. Dywizji Pancernej; 

• uczczenie pamięci niepokonanych w boju bohaterów walczących o wolność ojczyzny, 

którzy nigdy nie zapomnieli o honorze i godności munduru polskiego; 

• zainteresowanie uczniów szkół podstawowych historią II wojny światowej oraz historią 

powstania, wędrówką i walką 1 Dywizji Pancernej generała S. Maczka; 

• rozwijanie poczucia własnej tożsamości narodowej oraz kształtowanie postaw 

patriotycznych uczniów; 

• rozwijanie kreatywności i umiejętności poszukiwania informacji; 

• doskonalenie umiejętności redagowania opowiadania twórczego. 

 

Postanowienia konkursu: 

1. Konkurs przygotowuje i przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. 

2. Szkoły składają 1-6 opowiadania w terminie do 30 kwietnia 2022r. 

3. Opowiadanie powinno być osadzone w historycznych realiach epoki II wojny światowej  

i prezentować bitwę Czarnych Diabłów z perspektywy wymyślonych (fikcyjnych) bohaterów. 

Wymagane jest przedstawienie w pracy przynajmniej jednej postaci prawdziwej 

(historycznej). Wypracowanie może obejmować jedną bitwę lub kilka wydarzeń z historii 1 

Dywizji Pancernej gen. Maczka.  

Ciekawe, żywe, trzymające w napięciu i napisane w oparciu o dostępne opisy batalii, 

powinno również zawierać barwne opisy i dialogi oraz ciekawe zakończenie.  

4. Maksymalna objętość pracy to 3 strony formatu A4, czcionka Arial rozmiar 12 z 

pojedynczą  

interlinią. 

5. Na początku opowiadania muszą znaleźć się następujące dane: tytuł pracy, imię 

i nazwisko ucznia, nazwa szkoły, jej adres i telefon, klasa, imię i nazwisko opiekuna.  



6. Na końcu opowiadania konieczne jest podanie źródeł, z których uczniowie korzystali 

przygotowując pracę. 

7. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie prac opatrzonych prawidłowo 

wypełnionym kuponem konkursowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu, na adres: Szkoła Podstawowa nr 341 ul. Oławska 3, 01-494 Warszawa, do  

30 kwietnia 2022r. z dopiskiem konkurs literacki lub nadesłanie prac na adres 

agata.gajewska@sp341.edu.pl w formie załącznika do listu elektronicznego. 

8. Prace uczniów sprawdza i ocenia komisja szkolna powołana przez Dyrektora Szkoły. 

9. Prace uczniów ocenia się według następujących kryteriów: 

 Wartość merytoryczna. 

 Zgodność z tematem.  

 Oryginalna realizacja tematu.  

 Wymagane elementy: dialog, opis, elementy charakterystyki, opisu (w tym przeżyć), 

czas i miejsce akcji.  

 Atrakcyjny, ciekawy tok narracji.  

 Dynamizowanie przebiegu wydarzeń poprzez stosowanie zdań pojedynczych,  

równoważników zdań, zdań współrzędnie złożonych.  

 Ciekawe zakończenie.  

 Poprawność stylistyczna, ortograficzna i interpunkcyjna. 

 

10. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły 

www.sp341.edupage.org oraz przesłane do szkół. 

11. W skład komisji wchodzą: 

• nauczyciele języka polskiego  

• nauczyciele historii 

12. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. 

13. Laureaci otrzymują dyplomy i nagrody. 

 

 

 
 
„Objęcie patronatem niniejszego przedsięwzięcia przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty nie 
oznacza wpisania tego przedsięwzięcia w wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, 
organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą 
byd wymienione na świadectwie ukooczenia szkoły”. 
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