
 

Ogólnopolski Konkurs Literacki „Płynąć pod prąd” 

Gimnazjum nr 19 im. Zbigniewa Herberta 
we Wrocławiu 

oraz Stowarzyszenie 
Ojczyzny Polszczyzny 

 

zapraszają 

uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału 

 

w VII OGÓLNOPOLSKIM 
KONKURSIE LITERACKIM 

„PŁYNĄĆ POD PRĄD” 
 

Temat pracy konkursowej: 

Zbigniew Herbert w „Przesłaniu Pana Cogito” napisał o tych, którzy 
„(…) płyną pod prąd (…) ‘‘, że są spadkobiercami „(…) Gilgamesza, 
Hektora, Rolanda obrońców królestwa bez kresu i miasta popiołów 
(…)”. Przedstaw w dowolnej formie wypowiedzi pisemnej lub 
wiersza historię bohatera nieznanego szerokiemu gremium, 
osadzonego w konkretnej rzeczywistości historycznej, społecznej, 
rodzinnej, który był lub jest wierny podobnie jak Zbigniew Herbert, 
wartościom takim jak Bóg, Honor, Ojczyzna, Prawda – nawet za 
cenę utraty życia. 
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Honorowy Patronat nad konkursem objęła 

Halina Herbert-Żebrowska. 

Honorowym Przewodniczącym Jury jest  

prof. Jan Miodek.  

Patronat instytucjonalny objęli m.in.: 

Dolnośląski Kurator Oświaty 

 

Marszałek Województwa 
Dolnośląskiego 

 

 

 

Instytut Pamięci Narodowej 

 

Zakład Narodowy im. Ossolińskich 
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Z przyjemnością informujemy, że Ogólnopolski Konkurs Literacki 
"Płynąć pod prąd" zostanie zamieszczony w wykazie zawodów 

wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na 
świadectwie w roku szkolnym 2016/17 w województwie 

dolnośląskim (na podstawie WRE.5560.13.2016). 

Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody. Uroczyste 
wręczenie nagród odbędzie się w czasie XX Zjazdu Klubu 

Herbertowskich Szkół w październiku 2017 r. 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie i nadsyłania prac  

w terminie do 31 marca 2017 roku. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszeń do konkursu, rejestracji prac oraz  
obowiązujących terminów są publikowane na stronie konkursowej  

http://javatech.zsi.pwr.wroc.pl/konkurs/ 

 

ZAPROSZENIE DO JURY KONKURSU 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli polonistów do pracy w Jury 
konkursu „Płynąć pod prąd”. Prace są przesyłane Jurorom drogą 
elektroniczną. Każda z nich jest oceniana według podanych kryteriów, 
przez co najmniej dwóch członków Jury. Zainteresowanych 
nauczycieli proszę o kontakt na adres koordynatora konkursu: 
MalgosKrol@op.pl 

Serdecznie zapraszamy 

Małgorzata Król 

Koordynator konkursu 

http://javatech.zsi.pwr.wroc.pl/konkurs/
mailto:MalgosKrol@op.pl
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IDEA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO 
„PŁYNĄĆ POD PRĄD” 

 

Życie i twórczość Zbigniewa Herberta uświadamiają nam, jak odważni, rycerscy, 
a zarazem samotni są Ci, którzy decydują się kroczyć trudną drogą „płynąc pod 
prąd”. 

Wiersz poety pt.„Przesłanie Pana Cogito” oddaje hołd ludziom wiernym 
Bogu, Ojczyźnie, a nade wszystko Prawdzie. Odważne głoszenie tych wartości, 
nawet w obliczu śmierci, stawia ich na równi jako spadkobierców, z 
wojownikami takimi jak Gilgamesz, Hektor, Roland. 

Zbigniew Herbert kroczył tą drogą przez życie. Wybrał Honor i ukochał 
Prawdę, nade wszystko chciał mieć czyste sumienie. Był bezkompromisowym 
rycerzem swoich czasów. Takich jak On – kochających człowieka i odważnych w 
głoszeniu prawdy, wiernym Miłości było wielu, np.: Jan Paweł II, Jerzy 
Popiełuszko, kardynał Stefan Wyszyński, Józef Piłsudski, Matka Teresa z 
Kalkuty.  

Pragniemy jednak poznać za pośrednictwem tego konkursu historie ludzi 
nieznanych, ukrytych, może zapomnianych, osadzonych w konkretnej 
rzeczywistości historycznej, społecznej i rodzinnej, którzy w swym życiu 
kierowali się wartościami nadrzędnymi. Chcemy wzbogacić nasze życie o ich 
życie, a uczniom uświadomić, jakie wartości należy wybierać w życiu, by stać się 
w pełni dojrzałym, odpowiedzialnym CZŁOWIEKIEM. 

 

Przewodnicząca i koordynator konkursu 

Mgr Małgorzata Król 
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REGULAMIN 
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO 

„PŁYNĄĆ POD PRĄD” 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych. Uczestników obowiązuje niniejszy regulamin oraz 
terminy podane na stronie internetowej konkursu. 

2. Organizatorem konkursu jest Gimnazjum nr 19 im. Zbigniewa Herberta 
we Wrocławiu oraz Stowarzyszenie Ojczyzny Polszczyzny. 

3. Konkurs, którego przedmiotem jest nadesłane do oceny dzieło literackie, 
ma charakter zawodów artystycznych. Prace są oceniane w dwóch 
kategoriach: wiersz i proza w formie eseju lub innej wypowiedzi 
pisemnej. 

4. Zgłoszenia udziału należy dokonać na stronie internetowej konkursu, 
używając formularza "Rejestracja". Prace nadsyłamy drogą elektroniczną 
zgodnie z instrukcją przesłaną po rejestracji oraz w formie wydruków na 
adres Gimnazjum nr 19 im. Zbigniewa Herberta we Wrocławiu z 
dopiskiem "Płynąć pod prąd". Nadesłanych materiałów organizatorzy nie 
zwracają. 

5. Prace nie powinny przekroczyć 3 stron tekstu formatu A4, obowiązuje 
czcionka o rozmiarze 12 i interlinia 1,5 wiersza. Wskazane jest 
udokumentowanie pracy zdjęciami lub innymi materiałami graficznymi. 
Nie zwiększają one objętości pracy. 

6. Każda praca musi być podpisana imieniem i nazwiskiem ucznia. Ponadto 
należy podać: nazwę szkoły, klasę, adres, e-mail i numer telefonu szkoły, 
kod pocztowy i miejscowość, e-mail ucznia oraz numer telefonu 
kontaktowego ucznia. Podajemy także dane opiekuna naukowego: imię i 
nazwisko, numer telefonu kontaktowego oraz e-mail. 

7. Prace nadesłane na konkurs muszą być napisane w języku polskim, 
nigdzie wcześniej niepublikowane i nienagrodzone w innych konkursach. 
Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie 
prac niespełniających wymogów niniejszego regulaminu. 

8. Prace ocenia jury powołane przez organizatora zgodnie z kryteriami 
podanymi na stronie internetowej konkursu. Nagrodzone i wyróżnione są 
prace, które uzyskają najwyższą liczbę punktów. Laureatem konkursu jest 
uczestnik, którego praca będzie nagrodzona lub wyróżniona. Finalistą 
konkursu zostaje uczestnik, który otrzyma dyplom uznania. 

9. Wyniki są publikowane na stronie internetowej konkursu, a na Zjeździe 
Klubu Herbertowskich Szkół nastąpi uroczyste wręczenie nagród. 

10. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych przez organizatora. Dane osobowe uczestników konkursu 
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będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z konkursem przy 
zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926). Ponadto uczestnicy zgadzają się na 
opublikowanie prac przez organizatora konkursu. Organizator konkursu 
zastrzega sobie prawo dokonywania korekt nadesłanych prac przed ich 
publikacją. 

KRYTERIA OCENY PRACY 
W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE LITERACKIM 

„PŁYNĄĆ POD PRĄD” 
 

1. Temat i kompozycja:  

a.  Nadanie pracy trafnego, intrygującego tytułu (0-1 pkt.)  

b. Ciekawe i oryginalne ujęcie tematu (0-3 pkt.)  

c. Operowanie faktami historycznymi, czyli osadzenie postaci w konkretnej 
rzeczywistości, mogą być zeskanowane zdjęcia osób, miejsc. (0-1 pkt.)  

d. Nawiązanie do życia i twórczości Z. Herberta, zwłaszcza do wiersza „Przesłanie Pana 
Cogito” (0-1 pkt.) 

e. Podsumowanie nawiązujące do tematu pracy, niosące ze sobą przesłanie (0-1 pkt.)  

f. Cytaty zaczerpnięte z wierszy lub innych dzieł Z. Herberta - kategoria: proza (0-1 pkt.)  

g. Trójdzielna kompozycja pracy - kategoria: proza (0-1 pkt.)  

h. Układ graficzny (akapity, rozmiar czcionki 12, interlinia 1.5) (0-1 pkt.)  

2. Język, styl i zapis:  

a. Dostosowanie stylu do treści i formy wypowiedzi (0-1 pkt.) 

b. Poprawność językowa (dopuszczalne 3 błędy językowe) (0-1 pkt.) 

c. Poprawność ortograficzna (dopuszczalne 3 błędy) (0-1 pkt.) 

d. Poprawność interpunkcyjna (dopuszczalne 3 błędy) (0-1 pkt.) 

3. Nagrody:  

a. Wzbogacenie pracy o zdjęcia, dokumenty (0-3 pkt.) 

b. Zindywidualizowany styl wypowiedzi (0-3 pkt.) 
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c. Pogłębiona refleksja (0-3 pkt.) 

UWAGA: Uczniowie będą oceniani w dwóch kategoriach: proza i wiersz. Mogą być 
przyznane trzy pierwsze miejsca dla uczniów szkół gimnazjalnych i osobno dla uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych. Ponadto jury przyznaje wyróżnienia i dyplomy uznania. 

 

Ogólnopolski Konkurs Literacki „PŁYNĄĆ POD PRĄD” 

Gimnazjum nr 19 im. Zbigniewa Herberta 

ul. Dembowskiego 39, 51-670 Wrocław 

tel. 71-798-67-10, fax 71-798-42-10 

Przewodnicząca i koordynator konkursu: Małgorzata Król 

E-mail konkursowy: MalgosKrol@op.pl 

Internetowa strona konkursu: http://javatech.zsi.pwr.wroc.pl/konkurs/ 
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