
Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego 

Filia biblioteczna nr 1, ul. Zielona 40 

Płock – Radziwie 
 

zaprasza do udziału w konkursie literackim 
 

 Napisz list do Marszałka Józefa Piłsudskiego 
 

100 lat temu Marszałek Józef Piłsudski odznaczył Płock Krzyżem Walecznych. Tytuł 

konkursu nawiązuje do tego wyjątkowego wydarzenia, które miało miejsce 10 kwietnia 

1921 r. W ten  sposób, w uznaniu męstwa uczestników walk o Płock, którzy 18 i 19 sierpnia 

1920 roku stawili bohaterski opór bolszewikom, Marszałek uhonorował  miasto oraz przyznał 

wysokie wojskowe odznaczenia wielu jego obrońcom: żołnierzom i cywilom.  

Konkurs ma zachęcić dzieci do napisania listu w formie podziękowania za przyznane 

odznaczenie i pokazania, że znacie wspaniałe dzieje naszego miasta sprzed 100 lat. 

 

Cele konkursu: 

• kształtowanie w młodych ludziach poczucia świadomości narodowej i postaw 

patriotycznych, 

• pogłębianie lokalnej wiedzy historycznej dzieci, 

• pobudzanie wyobraźni literackiej i twórczej dzieci. 

 

Termin konkursu: 

Konkurs będzie trwał do 30 października 

 

Zasady uczestnictwa: 

1. Do konkursu zapraszamy uczniów klas IV-VIII  szkół podstawowych.     

2. Zadaniem uczestników konkursu jest nadesłanie pracy w języku polskim w formie listu,  

z zachowaniem zasad pisowni.  

3. Prace nie powinny być nigdzie wcześniej publikowane, zarówno w wydawnictwach 

zwartych, jak i internetowych oraz nagradzane  w innych konkursach.  

4. Na konkurs należy nadesłać samodzielne, indywidualne (nie grupowe) prace  

w postaci maszynopisu, wydruku komputerowego lub czytelnego rękopisu. 

5. Każda praca powinna zawierać dołączoną metryczkę z danymi: imię i nazwisko, wiek 

autora, a także numer telefonu kontaktowego. 

6. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu, wyrażeniem zgody 

na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku uczestnika w celach promocyjnych 

związanych z konkursem. 

7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dołączenie do pracy oświadczenia podpisanego 

przez rodzica/ opiekuna prawnego dziecka  (załącznik do regulaminu). 

8. Prace należy dostarczyć do Filii bibliotecznej nr 1 Książnicy Płockiej  

(adres: 09-402 Płock, ul. Zielona 40, tel. 24 268 00 48, filia1@ksiaznicaplocka.pl) 

 

Ocena: 

Oceny prac dokona powołana przez organizatora komisja konkursowa. 

Na autorów najlepszych prac czekają atrakcyjne nagrody książkowe. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od daty zakończenia konkursu. 

Podsumowanie konkursu przez jury odbędzie się w formule odpowiedniej do aktualnie 

panujących  warunków epidemiologicznych, o czym poinformujemy uczestników.  

 

Informacji o konkursie udzielają bibliotekarze Filii bibliotecznej nr 1, tel.: 24 268 00 48  lub 

e-mail: filia1@ksiaznicaplocka.pl  

 

Wszystkim uczestnikom życzymy twórczych pomysłów                                                                                                                                                                                                    

i sukcesów w konkursie!!! 
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