
 

 

 

 

 

 

 

XXII MIĘDZYNARODOWY KONKURS LITERACKI 

 

W 2022 roku obchodzimy 200. rocznicę urodzin i 140. rocznicę śmierci Ignacego 

Łukasiewicza, światowej sławy naukowca, wynalazcy lampy naftowej, twórcy przemysłu 

naftowego i gazowniczego, założyciela pierwszej na świecie kopalni ropy naftowej.  

Uczony ten i przemysłowiec był też zaangażowany w liczne działania patriotyczne  

i społeczne. Zarobione w biznesie pieniądze przeznaczał na rozwój edukacji i kultury, a także 

na działania na rzecz poprawy bytu pracowników.   

 

A gdyby Łukasiewicz nie wynalazł lampy naftowej? Gdyby zastosowań ropy naftowej nie 

odkrył ani on, ani nikt po nim? Gdyby ludzkość nie znała paliw, elektryczności, ani żadnych 

innych źródeł światła i energii? 

 Temat I: „Opowiadanie fantasy –  świat bez światła”.  

 

Warto zwrócić uwagę na działalność społeczną i charytatywną Łukasiewicza. Inwestował  

w infrastrukturę miejską, zakładał szkoły, kasy pożyczkowe, systemy ubezpieczenia  

dla swoich robotników, bezpłatnie leczył chłopów.  Dołączył tym samym do grona osób 

wrażliwych na krzywdę ludzką, które starały się walczyć o niepodległość i umacnianie 

polskości poprzez poprawę bytu ludności. Dziś taką postawę nazywa się społeczną 

odpowiedzialnością biznesu. 

Temat II: „Gdybym był dyrektorem społecznie odpowiedzialnego przedsiębiorstwa  

(ang. Corporate Social Responsibility – CSR)…”  

 

 



 

Tematy konkursu  

Temat I: „Opowiadanie fantasy – świat bez światła”  
Temat II: „Gdybym był dyrektorem przedsiębiorstwa działającego na zasadach społecznej 
odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR)…” 
 

Cele konkursu: 

- rozwijanie zainteresowań oraz zdolności uczniów 

- doskonalenie znajomości języka polskiego 

- nagradzanie utalentowanych i aktywnych uczniów 

- promowanie postaci i dorobku Ignacego Łukasiewicza 

 

Warunki uczestnictwa: 

- prace oceniane będą w 2 kategoriach wiekowych:  9-13 lat i 14-19 lat 

 - prace muszą być napisane samodzielnie i tylko w języku polskim  

- przyjmujemy wyłącznie prace indywidualne  

- przyjmujemy tylko prace w formie elektronicznej  

- całość pracy nie powinna przekroczyć 5 stron (z zastosowaniem czcionki o rozmiarze 12 i  

interlinii 1,5) 

- w lewym górnym rogu pierwszej strony należy umieścić imię i nazwisko autora 

- do pracy należy dołączyć czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia  

- pracę i kartę zgłoszenia należy przesłać na adres: kkwiecien@cmjordan.krakow.pl 

- prace należy nadesłać do 25 marca 2022 do 24.00 

- rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi na początku maja 2022 r. Uczestnicy 

konkursu zostaną powiadomieni drogą mailową o werdykcie jury. 

 

Oceniane będą: 

- poprawność językowa i stylistyczna 

- walory artystyczne i pomysłowość 

- stopień i sposób oddania tematu konkursu 

 

Nagrody: 

Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Planowaną nagrodą główną w starszej kategorii 

wiekowej będzie pobyt w Polsce i udział w projekcie w czasie wakacji letnich 2022.  

 

Dodatkowe informacje można otrzymać pisząc na adres kkwiecien@cmjordan.krakow.pl 

mailto:kkwiecien@cmjordan.krakow.pl
mailto:kkwiecien@cmjordan.krakow.pl


 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 

 

Tytuł pracy  ......................................................................................................................... 

 

Imię i nazwisko autora .............................................................................................................. 

 

Kraj zamieszkania ......................................................................................................................... 

 

Data urodzenia ......................................................................................................................... 

 

Nazwa szkoły  ……………………………………………………………………………………….………………………….. 

 

Adres szkoły  ......................................................................................................................... 

 

E-mail szkoły  ......................................................................................................................... 

 

tel. do szkoły (z nr  kierunkowym)             …………………………………………………………………………………….. 

 

Nazwisko opiekuna                   ................................................................................................. 

 

E-mail do korespondencji  ................................................................................................. 

 

 

 

PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKIEM, ALFABETEM ŁACIŃSKIM.  

 


