IV Wojewódzki Konkurs Literacki
poświęcony twórczości Zbigniewa Herberta:
” Naród, który traci pamięć, traci sumienie”.
II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej
zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
do udziału w konkursie literackim na małą formę literacką.
Celem konkursu jest:
 uczczenie obchodów roku Zbigniewa Herberta
 pokazanie uczniom szkół wszystkich poziomów, że: „W epoce kryzysu wartości
i głębokiego zwątpienia Zbigniew Herbert w swojej poezji wyrażał umiłowanie
wolności, wiarę w godność jednostki i jej moralną siłę. Patriotyzm rozumiał jako
miłość surową, wymagającą solidarności z poniżonymi i cierpliwej pracy nad
przywracaniem pojęciom ich rzeczywistych znaczeń”.
 popularyzacja czytelnictwa utworów poetyckich oraz upowszechnienie wiedzy
o twórczości i biografii Zbigniewa Herberta.
 upamiętnienie i uczczenie wydarzeń oraz osób związanych z odzyskaniem
i utrwaleniem niepodległości przez Polskę,
 kształtowanie poczucia własnej tożsamości narodowej oraz postawy patriotycznej,
rozwijanie u dzieci i młodzieży kreatywności, fantazji i wyobraźni oraz uzdolnień
literackich
Regulamin konkursu:
1. Organizatorem Konkursu Literackiego jest II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana
Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej, współpracujące z Urzędem Miasta Dąbrowa
Górnicza.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie pracy lub jej osobiste
dostarczenie do sekretariatu szkoły (Adres szkoły: II Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Żeromskiego 41–300 Dąbrowa Górnicza ul. Górnicza 17), do dnia
5 czerwca 2019 roku. Decyduje data wpłynięcia pracy do sekretariatu, a nie data
wysłania pracy!
3. Uczestnik konkursu wybiera jeden z proponowanych tematów – zadań konkursowych
i samodzielnie w dowolnej formie opracowuje:
 Szkoły podstawowe:
 w dowolnej formie wypowiedzi, prozą lub wierszem, przedstaw sylwetkę i historię
bohatera nieznanego szerokiemu gremium, osadzonego w konkretnej rzeczywistości
historycznej i społecznej, który Twoim zdaniem był wierny wartościom, bliskim
Herbertowi, takim jak Honor, Ojczyzna, Prawda nawet za cenę utraty życia.

 w dowolnej formie plastycznej wykonaj ilustrację do jednego z wierszy Zbigniewa
Herberta, będącą interpretacją tekstu.
 Gimnazja
 Rozwiń przesłanie zawarte w cytacie, inspirując się twórczością Zbigniewa
Herberta:
„W swojej poezji wyrażał umiłowanie wolności, wiarę w godność jednostki i jej moralną siłę.
Patriotyzm rozumiał jako miłość surową, wymagającą solidarności z poniżonymi i cierpliwej
pracy nad przywracaniem pojęciom ich rzeczywistych znaczeń”.
 Szkoły ponadgimnazjalne:
 Rozwiń myśl zawartą w cytacie, odwołując się do twórczości Zbigniewa
Herberta:
„W epoce kryzysu wartości i głębokiego zwątpienia Zbigniew Herbert zawsze stał po stronie
zasad: w sztuce – kanonu piękna, hierarchii i rzemiosła, w życiu – kodeksów etycznych, jasno
odróżniających pojęcia dobra i zła. Był uosobieniem wierności – samemu sobie i słowu”.
4. Twórca może przedstawić tylko jedną pracę (wiersz albo interpretację utworu,
opowiadanie, esej, odnoszący się do powyższego, hasłowego tematu. Praca może
dotyczyć jednego utworu, grupy utworów Herberta).
5. Prace pisemne nie mogą być dłuższe niż 5 stron format A4, interlinia 1,15 lub 1,5;
pisane Times New Roman 12.
6. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nienagradzanymi
i niepublikowanymi.
7. Do prac należy dołączyć zaklejoną kopertę, opatrzoną godłem, takim, jak na pracy,
zawierającą w środku kartę zgłoszenia do konkursu i zgodę na przetwarzanie danych
osobowych uczestnika konkursu.( załącznik).
Postanowienia końcowe:
1. Konkurs został zgłoszony do Śląskiego Kuratora Oświaty.
2. Prace konkursowe zostaną ocenione przez jury i nagrodzone w trzech kategoriach
wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.
3. Werdykt jury jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
4. Prace będą oceniane z uwzględnieniem następujących kryteriów:
- ujęcie tematu – zawartość merytoryczna
- pomysłowość i oryginalność treści
- poprawność językowa i stylistyczna
- poprawność ortograficzna i interpunkcyjna
- szczególne walory artystyczne pracy
5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu 2019 roku.
6. Laureaci oraz szkoły zostaną powiadomieni telefonicznie o
dokładnym terminie wręczenia nagród.
7. Najlepsze prace zostaną nagrodzone dyplomami i nagrodami książkowymi.
8. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
9. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie wszystkich, którym bliska jest polska
historia i literatura.
Koordynator konkursu: mgr Klarysa Sosnowska Tel: 32-262348
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ZGŁOSZENIE
IV Wojewódzki Konkurs Literacki
poświęcony twórczości Zbigniewa Herberta:
” Naród, który traci pamięć, traci sumienie”.


Godło autora pracy……………………………………



Nazwisko i imię ucznia…………………………………..………..



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



Kod _ _ - _ _ _ Miasto ………………………………



ulica ….…………………………………………………nr …..…..………



Telefon szkoły …………………………………..



e-mail kontaktowy…………………………….………………..



Imię i nazwisko nauczyciela opiekuna: ……………………………………



Telefon kontaktowy: …………………………………………………………

_____________________________________________________________________
Niniejszym w rozumieniu ustawy „O ochronie danych osobowych” wyrażam zgodę na
wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach dydaktycznych
oraz statystycznych konkursu.
( podpis uczestnika konkursu lub jego rodzica/opiekuna prawnego)

