
BIELAŃSKI KONKURS LITERACKI AD  FONTES
Edycja V

 „PRZEZ  OKULARY  HENRYKA  SIENKIEWICZA”
„Na śmierć poety”

Zatrzasnęły się za nim wrota gramatyki.
Teraz szukajcie go w gajach i puszczach słownika.

Czesław Miłosz

ORGANIZATORZY
 Zespół Szkół nr 55 im . gen. S. Maczka (ZESPÓŁ POLONISTÓW);
 Współorganizator  – Burmistrz Dzielnicy Bielany miasta St. Warszawy;
 Patronat medialny – „Nasze Bielany”;

CELE KONKURSU
 Rozbudzanie zainteresowań literackich, wyobraźni, kreatywności, wrażliwości artystycznej;
 Popularyzowanie twórczości wybitnych pisarzy i poetów (pogłębianie wiedzy o utwory spoza kanonu

lektur);
 Odkrywanie i promowanie młodych talentów;
 Kształtowanie postaw twórczych;
 Wspieranie aktywności twórczej;
 Doskonalenie umiejętności w zakresie technologii informacyjnej;

     

UCZESTNICY:

 Uczniowie bielańskich szkół gimnazjalnych ;

TEMATYKA:

  Konkurs odbywa się po raz piąty. Za każdym razem inspiracją była twórczość innego pisarza lub poety
(Cz. Miłosz, J. Tuwim, B. Prus, W. Szekspir).

 W tym roku szkolnym (2015/2016) inspiracją jest twórczość Henryka Sienkiewicza
Prace powinny mieć formę opowiadania  (przygodowego,  fantasy,  obyczajowego,  psychologicznego,

sensacyjnego, thrillera lub innego rodzaju).
Opowiadania oceniane będą w dwóch kategoriach:

a) opowiadanie, w którym wystąpi pięć z ośmiu słów – kluczy:  szabla, latarnia, pierścień, arena,
krew, biel, honor, porwanie.

b) opowiadanie,  w  którym  w  swobodny  sposób  wystąpią  nawiązania  do jednego  z  czterech
cytatów: 1.”Człowiek jest jak morze: ma swoje przypływy i odpływy.” 2. „ [..] to jest dobry kraj,
tylko  trzeba  umieć  sobie  radzić.”,   3.  „Żyłem  jak  chciałem  i  umrę  jak  mi  się  podoba.”,   4.
„Człowiek nie znosi w innych przede wszystkim wad własnych.”

Każdy uczeń może startować w obydwu kategoriach i napisać dowolną liczbę opowiadań.



WARUNKI UCZESTNICTWA:

Zgłoszenie  należy  przesłać  do  15  marca  2016  r. na adres  e-mail:  konkurs.ad.fontes@onet.eu ,
tel./fax 22 833 02 58   lub pisemnie  na adres organizatora.

 Praca powinna być oryginalna, dotychczas niepublikowana i nienagradzana.
 Maksymalna  objętość  tekstu  nie  może  przekraczać  sześciu  stron  znormalizowanego  wydruku

komputerowego (czcionka: 12 pkt.), 
 Prace  prosimy  przesłać  w  postaci  wydruku  oraz  na  płycie  CD  (Uwaga!  Prace  dostarczone  tylko

w formie papierowej nie będą brane pod uwagę)
 Termin składania prac upływa 15 kwietnia 2016 roku.
 Każda  praca  konkursowa  powinna  być  podpisana  i  zawierać  następujące  dane:  imię  i  nazwisko

uczestnika, klasę, do której uczęszcza, nazwę szkoły; imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna, tytuł pracy
oraz kategorię, w której praca zostaje zgłoszona do konkursu. ( w przypadku kategorii słowa – klucze
należy podkreślić wybrane słowa, wystarczy tylko za pierwszym razem)

KOMISJA OCENIAJĄCA POWOŁANA ZOSTANIE PRZEZ ORGANIZATORA KONKURSU

NAGRODY:

 Komisja oceniająca przyzna autorom najlepszych prac literackich,  nagrody i wyróżnienia w dwóch
kategoriach:

o opowiadanie, w których występują wskazane słowa – klucze;
o opowiadanie, którego inspiracją będzie jeden ze wskazanych cytatów z dzieł Sienkiewicza;

 Wszyscy  nauczyciele  (opiekunowie)  otrzymają  pisemne  podziękowania  za  przygotowanie  ucznia
do konkursu;

 Konkurs zostanie rozstrzygnięty ok. 30 kwietnia
 o  dokładnym  terminie  rozdania  nagród  uczestnicy  i  ich  opiekunowie  zostaną  poinformowani

mailowo, telefonicznie/faksem.

 Przesłane prace przechodzą na własność organizatora.
 Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania nagrodzonych prac (lub ich fragmentów)

ORGANIZATOR: Zespół Szkół nr 55
im. Gen. Stanisława Maczka

ul. Gwiaździsta 35, 01-651 Warszawa,
tel./fax. (22 833 02 58)

mailto:konkurs.ad.fontes@onet.eu
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KARTA ZGŁOSZENIA:

Imię i nazwisko uczestnika…..……………………………………………………………….

Klasa ..…………………………………………………………………………………………

Mail uczestnika ……………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna……………………………………………………….

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

Adres szkoły……………..……………………………………………………………………

Telefon/fax……………………………………………………………………………………..

    data………………………..                            Pieczęć szkoły

ORGANIZATORZY

 Zespół Szkół nr 55 im. Gen. S. Maczka (ZESPÓŁ POLONISTÓW)

     

                                 


