
Szkolny konkurs literacko - plastyczny 

"Holocaust w literaturze - refleksja" 

Regulamin konkursu  

W marcu 2022 r. mija 80. rocznica rozpoczęcia Akcji Reinhardt – zbrodniczej operacji zagłady Żydów w 
Generalnym Gubernatorstwie. W ciągu całego 1942 roku niemieckie obozy zapełniały się więźniami. Po 
przybyciu transportów na rampy kolejowe oraz krótkiej selekcji ofiary kierowano do komór gazowych. Poza 
Bełżcem, Sobiborem i Treblinką, w ramach niemieckiej akcji Żydów masowo zabijano w Auschwitz-
Birkenau, na Majdanku, a także w obozach pracy przymusowej, m.in. w Trawnikach. 
Akcja Reinhardt, realizowana przez Niemców do jesieni 1943 roku, pochłonęła ok. 2 mln ofiar. Łącznie  
w czasie wojny Niemcy wymordowali od 2,7 do 2,9 mln polskich Żydów, co w przybliżeniu stanowi połowę 
wszystkich ofiar Holokaustu. 
 
Holocaust  /Słownik języka polskiego PWN/: 
- zagłada, zwłaszcza prześladowanie i zagłada Żydów europejskich przez hitlerowców w czasie II wojny 
światowej; 
- w starożytności: składanie ofiary całopalnej. 
 
Refleksja/Słownik języka polskiego PWN/: 
- głębsze zastanowienie się nad czymś, wywołane silnym przeżyciem; 
- myśl lub wypowiedź, będąca wynikiem takiego zastanowienia się; 
- filoz. zwrócenie się podmiotu myślącego ku własnej aktywności; 
- filoz. czynnik aktu świadomości stanowiący o tym, że spełniając go, uprzytamniamy sobie jego 
zachodzenie; 
 
Założeniem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej lub recenzji inspirowanej przeczytaną książką.  
W przygotowaniu prac konkursowych należy korzystać z księgozbioru biblioteki szkolnej, gdzie w ramach 
realizacji projektów „Szkoła dialogu” i „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” zgromadzono ok. 200 
tytułów zarówno beletrystyki, jak i literatury faktu o tematyce holocaustu.  

Organizator: I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku, biblioteka szkolna  

Cele konkursu: 

1. Rozbudzanie zainteresowań historią, zwłaszcza historią z okresu II wojny światowej. 
2. Popularyzacja czytelnictwa, promowanie zasobów biblioteki szkolnej. 
3. Krzewienie wartości humanistycznych związanych ze zwalczaniem nietolerancji, 

dyskryminacji i rasizmu. 
4. Upamiętnienie ofiar masowej zagłady. 
5. Kształtowanie wrażliwości na cierpienie drugiego człowieka. 
6. Popularyzacja i różnych form twórczości.  

Uczestnicy konkursu: 

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku 

Przebieg konkursu: 

Rozstrzygnięcia konkursu dokonuje Komisja złożona z nauczycieli j. polskiego, historii, plastyki I LO im. Króla 
Władysława Jagiełły w Przeworsku. 

https://sjp.pwn.pl/sjp/holocaust;2464899.html
https://sjp.pwn.pl/sjp/holocaust;2464899.html


 Kategorie prac: (do wyboru) 

 prace literackie – recenzja (wydruk 1 do 2 stron - format A4) 
 prace literackie – wiersz, 
 prace plastyczne – ilustracja, okładka (format A3, technika dowolna np. ołówek, kredka, farby 

plakatowe, akrylowe, akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, collage). 

Prace należy wykonać indywidualnie. 

Kryterium oceny prac: 

O wyłonieniu laureatów konkursu zdecyduje komisja powołana przez organizatora. Komisja weźmie pod 
uwagę: 
- zgodność pracy z tematem konkursu,  
- wykorzystanie księgozbioru biblioteki szkolnej, 
- twórczą pomysłowość i wyobraźnię w zakresie przedstawienia tematu, 
- ogólną estetykę wykonania prac. 
 
Terminarz konkursu: 

Termin oddania prac  do 8 kwietnia 2022 r. do biblioteki szkolnej 

Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników nastąpi do 13 kwietnia 2022 r. 

Dla uczestników konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe oraz możliwość uzyskania oceny celującej 

z jednego z przedmiotów /j. polski,  historia, HiS/. 

Wszystkie prace muszą zawierać: tytuł pracy, imię i nazwisko ucznia, klasę oraz autora i tytuł 

wykorzystanej książki.  

Uwagi końcowe: 

organizator zastrzega sobie prawo do: 

- własności i bezpłatnego publikowania nadesłanych prac do celów promocyjnych; 

- możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie; 

- ostatecznej interpretacji ewentualnych spornych kwestii wynikających z niniejszego regulaminu; 

Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej; 

Prace nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność organizatora. 

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora danych 
osobowych na potrzeby konkursu oraz na wykorzystanie  nadesłanych prac w dowolnym czasie i formie dla 
celów promocyjnych. 

 


