
Starostwo Powiatowe w Legnicy

z okazji 70. rocznicy przyłączenia Ziem Zachodnich i Północnych do Polski

ogłasza

powiatowy konkurs literacki

zatytułowany

NASZA ZIEMIA, NASZ DOM – PAMIĘTNIK POKOLEŃ



W efekcie porozumień poczdamskich, po zakończeniu II wojny światowej Polska na 

wschodzie straciła 46 proc. powierzchni. Swoistą rekompensatą dla kraju miały być, stanowiące 

trzecią część nowego terytorium, ziemie położone na wschód od Odry. Wskutek powojennych 

migracji ludności polskiej, a także przymusowych przesiedleń mieszkańców Kresów Wschodnich, 

tu właśnie do 1948 r. trafiło prawie pięć milionów Polaków, z czego kilkaset tysięcy osiedliło się na

Dolnym Śląsku.

Powiat Legnicki zamieszkuje dziś ok. 55 tys. osób, z czego zdecydowana większość to 

potomkowie pierwszych osadników. Wszyscy oni początkowo czuli się obco i najchętniej wróciliby

do siebie, podobnie jak niemieccy mieszkańcy tych terenów, którzy w pośpiechu opuszczali swe 

domostwa z przeświadczeniem, że to tylko chwilowe. Zadecydowano jednak za nich. Dolny Śląsk, 

choć nasi dziadowie chcieliby inaczej, stał się nowym, przymusowym domem dla przesiedlonych 

Polaków. Tu mieli spędzić wiosnę i jesień życia, tu dorastać miały ich dzieci i wnuki. Całe rodziny 

osiadały w opustoszałych wsiach, miasteczkach i miastach. Zdezorientowani i doświadczeni 

wojenną traumą ludzie w pośpiechu zajmowali gospodarstwa małe i duże, wprowadzali się do 

mieszkań w murowanych kamienicach.

Wielu z nich wciąż żyje i pamięta. Historia pierwszych dni, miesięcy i lat na ziemiach, które

dziś my sami uważamy za własne małe ojczyzny i które stały się już naszą ojcowizną, kryje się we 

wspomnieniach naszych dziadków i pradziadków. Nie pozwólmy, aby na zawsze zabrali ze sobą 

nasze dziedzictwo, nasze dolnośląskie, polskie już DNA. Chwyćmy dyktafony i pióra, posłuchajmy 

o swoich korzeniach, odkrywajmy rodzinne tajemnice, rozpocznijmy fascynującą podróż w czasie. 

Nakłońmy dziadków, żeby odszukali często zakurzone i zapomniane rodzinne albumy z 

fotografiami, niech zajrzą w głąb siebie i wpuszczą tam także nas. A my słuchajmy i skrupulatnie 

notujmy, razem z nimi na nowo zaglądając do znanego nam od zawsze rodzinnego domu, wówczas 

obcego, opustoszałego i potencjalnie wrogiego. Jak wyglądał, co, a może kogo w nim zastali, jak 

pachniało powietrze, czy mieli co jeść, jak wspominają pierwsze żniwa? A może znaleźli 

poniemiecki skarb, bo o podobnych historiach usłyszeć można na wielu wsiach...

Spiszcie wasz własny pamiętnik pokoleń i stańcie się częścią historii tego powiatu. Powiatu,

który do dziś nie doczekał się podobnego wydawnictwa, a zasługuje na nie jak mało który. Do 

dzieła, nagrody czekają, a najlepsze prace zostaną opublikowane w formie książkowej.



Załącznik 
do  Uchwały Nr....../....../2015
Zarządu Powiatu 
z dnia 9 kwietnia 2015r.

Regulamin konkursu literackiego „Nasza ziemia, nasz dom – pamiętnik pokoleń”

ORGANIZATOR I CEL KONKURSU

1. Organizatorem konkursu jest Powiat Legnicki, zwany dalej Organizatorem.

2. Celem konkursu jest upamiętnienie tradycji i kultury regionu oraz historii jego powojennych

mieszkańców, poprzez opublikowanie wspomnień pierwszych osadników. Nagrodzone 

zostaną teksty o wyróżniających się walorach: atrakcyjności tematycznej, poprawności 

językowej, wartościach merytorycznych i intelektualnych.

II ZASADY UCZESTNICTWA

1. Wymogi formalne: konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy V i VI),

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Legnickiego, dotyczy to również 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych, odbywających naukę w szkołach ponadgimnazjalnych 

w Legnicy, a będących mieszkańcami Powiatu.

III ZASADY KONKURSU

1. Uczestnicy konkursu przygotowują tekst odpowiadający tematyce konkursu, utrzymany w 

dowolnej formie literackiej.

2. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie teksty wczesniej niepublikowane.

3. Kazdy tekst, zwany w dalszej części Regulaminu pracą, powinien być podpisany godłem lub

pseudonimem. Dane osobowe (imię i nazwisko, dokładny adres z kodem pocztowym, 

telefon, e-mail, nazwa szkoły, klasa) nalezy umiescić w zamkniętej kopercie, oznaczonej 

tym samym godłem lub pseudonimem, co praca.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wybranych prac w wydawnictwie o 

roboczej nazwie „Nasza ziemia, nasz dom – pamiętnik pokoleń. Historia osadnictwa w 

powiecie legnickim po 1945 roku” lub/i na stronie internetowej Organizatora.

5. Przesłanie pracy na konkurs jest rownoznaczne z wyrazeniem przez autora zgody na 

publikację tekstu w wydawnictwie i przekazanie nieodpłatnie Organizatorowi autorskich 

praw majątkowych ograniczonych do zakresu wyzej wymienionej publikacji oraz działań 

reklamowych i marketingowych związanych z tą publikacją.

6. Organizator konkursu nie zwraca nadesłanych prac.



7. W końcowej części pracy można umieścić źródło przekazywanych infromacji (np. imię i 

nazwisko przodka - uczestnika wydarzeń, sąsiadów, przyjaciół, bohaterów opisywanych 

zadrzeń).

IV TERMIN I SPOSOB PRZEKAZYWANIA PRAC 

1. Ostateczną datą przekazania pracy Organizatorowi jest 29 maja 2015 r. O przyjęciu 

decydować będzie data stempla pocztowego lub datownik wpłynięcia do Punktu Obsługi 

Interesanta w siedzibie Organizatora.

2. Praca powinna być dostarczona w formie wydruku komputerowego i rownolegle na nosniku

CD. Techniczne wymogi tekstu są następujące: czcionka Times New Roman 12 pkt., 

interlinia 1,5, marginesy 2,5 cm. Poządana objętosć pracy w zaleznosci od grupy wiekowej, 

wynosi:

- od 3 do 6 stron tekstu dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych

- od 4 do 8 stron tekstu dla uczniów szkół gimnazjalnych

- od 5 do 10 stron tekstu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

3. Prace niespełniające warunków technicznych nie wezmą udziału w konkursie.

4. Prace nalezy składać osobiscie w biurze podawczym Organizatora (na parterze w holu 

budynku) lub przesyłać pocztą do siedziby Organizatora (Starostwo Powiatowe w Legnicy, 

Punkt Obsługi Interesantów, parter; pl. Słowiański 1; 59-220 Legnica) z dopiskiem 

„Pamiętnik pokoleń”.

V ROZSTRZYGNIECIE KONKURSU I NAGRODY

1. Ocena nadesłanych prac będzie nalezeć do komisji konkursowej pod przewodnictwem 

Starosty Legnickiego Janiny Mazur. W skład 5-osobowego jury wejdą osoby powołane 

przez Przewodniczącego.

2. Dla zwycięzcow konkursu w kazdej kategorii wiekowej przewidziane są atrakcyjne nagrody

rzeczowe, jak: rower, tablet, aparat fotograficzny. Komisja może także przyznać 

wyróżnienia.

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 19 czerwca 2015 r. na stronie internetowej 

www.powiat-legnicki.eu. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie Organizatora

24 czerwca 2015 r.

VI POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Uczestnictwo w konkursie jest rownoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, kwestie 

nieobjęte w niniejszym regulaminie reguluje prawo Rzeczypospolitej Polskiej.



2. Przystąpienie do konkursu jest rownoznaczne ze złozeniem oswiadczenia, ze utwor jest 

wynikiem samodzielnej tworczosci osoby biorącej w nim udział i ze prawa autorskie do 

utworu nie są niczym ograniczone. Kazdy uczestnik do swojej pracy dołączyć powinien 

oświadczenie następującej treści: „Ja, niżej podpisany, oświadczam, że pracę konkursową 

sporządziłem samodzielnie, w żadnym momencie nie narusza ona Ustawy o prawie 

autorskim. Tekst nie był dotąd publikowany ani w inny sposób prezentowany publicznie”. 

Prawdziwość powyższego oświadczenia ma być potwierdzona własnoręcznym podpisem.

3. Kazdy z autorow wyraza zgodę na przetwarzanie przez Organizatora podanych danych 

osobowych dla celow konkursowych i marketingowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych).

4. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.powiat-legnicki.eu.


