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I. Nazwa konkursu

Powiatowy Konkurs  Artystyczny  pt.  „Moja  Sienkiewiczomania”  w bieżącej  edycji  odbywa  się  z
okazji Roku Henryka Sienkiewicza (setna rocznica śmierci pisarza 1916-2016). Jest to szósta edycja
naszego konkursu, poświęcona co roku twórczości innego pisarza. Konkurs został objęty patronatem
Posła  do Parlamentu  Europejskiego Bolesława Piechy – fundatora  nagrody głównej  oraz Starosty
Powiatu Wodzisławskiego Ireneusza Serwotki.

II. Cel  główny  konkursu  - rozpropagowanie  wśród  młodzieży  szkół  gimnazjalnych  i
ponadgimnazjalnych powiatu wodzisławskiego twórczości wybitnego noblisty. 

Cele szczegółowe:

1) propagowanie piękna sztuki, literatury,
2) upowszechnianie czytelnictwa i kultury polskiego języka,
3) doskonalenie umiejętności artystycznych i językowych młodzieży w zakresie literatury,

plastyki, fotografii,
4) promowanie uczniów zdolnych z terenu powiatu wodzisławskiego,
5) rozwijanie pasji lektury i interpretacji tekstów literackich.

III. Regulamin 

Organizatorem  Konkursu pt. „Moja Sienkiewiczomania'' jest I LO im. 14 Pułku Powstańców Śląskich
w Wodzisławiu Śląskim.

Konkurs  kierowany  jest  do  młodzieży  szkół  ponadgimnazjalnych  oraz  klas  trzecich  szkół
gimnazjalnych.  Dana  szkoła  może  złożyć  do  Konkursu  dowolną  ilość  prac.  Prace  muszą  mieć
charakter indywidualny. Muszą być wykonane samodzielnie.
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Etapy Konkursu

Konkurs przebiegać będzie jednoetapowo – w dwóch kategoriach:

a) literacka – na pracę literacką lub krytycznoliteracką, będącą interpretacją twórczości
Henryka Sienkiewicza 

b) artystyczna – na pracę artystyczną, inspirowaną spuścizną pisarza; 
Szczegóły w części: Formy prac konkursowych.

Rozstrzygnięcie  Konkursu nastąpi  w marcu 2017 roku.  O wynikach Konkursu,  terminie  i  miejscu
wręczenia nagród wszyscy uczestnicy oraz ich opiekunowie zostaną powiadomieni do końca lutego
2017 roku (zwycięzcy Konkursu wraz z opiekunami otrzymają zaproszenia na uroczystą galę, która
odbędzie się w marcu 2017 roku).

Formy prac konkursowych

W kategorii literackiej (na pracę literacką lub krytycznoliteracką, będącą interpretacją twórczości
Henryka Sienkiewicza) powinna powstać praca na podany niżej temat (jedyna dopuszczalna postać
tekstu:  znormalizowany  wydruk  komputerowy  [czcionka  Times  New  Roman  12;  interlinia  1,5  ;
marginesy 2,5 cm] w formacie A4):

1. Powieść Sienkiewicza czy film Jerzego Hoffmana?  Która  z tych  propozycji  artystycznego
ujęcia świata bardziej Ci odpowiada?

2. Witold  Gombrowicz  –  wybitny  dwudziestowieczny  pisarz  –  nazwał  autora  „Trylogii”  -
„katastrofą naszego rozumu”. Co Ty na to?

3. Napisz swobodny tekst do wygłoszenia w mediach, adresowany do uczniów szkół średnich,
zatytułowany: „Powieść historyczna – Rzeczpospolita waszmościów!”

W  kategorii  artystycznej (na  pracę  artystyczną,  inspirowaną  spuścizną  Sienkiewicza)  powinna
powstać praca, realizująca formę wybraną przez ucznia z poniższych propozycji (format dowolny):

1. cykl  trzech  ilustracji  do  jednego  wybranego  utworu  H.  Sienkiewicza  z  zaznaczeniem
fragmentów, które stały się inspiracją dla autora (technika wykonania prac dowolna),

2. portret pisarza – samodzielna kreacja wizerunku Henryka Sienkiewicza (technika dowolna),

3. fotografia (zdjęcie lub cykl wywołanych zdjęć) z zaznaczeniem utworu H. Sienkiewicza, który
stał się inspiracją dla autora,

4. plakat prezentujący wybrane dzieło Henryka Sienkiewicza,

5. komiks inspirowany wybranym dziełem noblisty.

Wszystkie prace powinny być przygotowane samodzielnie z poszanowaniem zasad praw autorskich.
Prosimy nauczycieli – opiekunów o wyjaśnienie uczniom, czym jest plagiat.

Zasady dostarczenia prac

Przysłanie  lub złożenie pracy konkursowej (przygotowanej  w wybranej  przez ucznia kategorii,  na
wybrany  temat  lub  w  wybranej  formie)  jest  równoznaczne  ze  zgłoszeniem  uczestnictwa  w
Powiatowym Konkursie Artystycznym „Moja Sienkiewiczomania”. Praca powinna zostać opatrzona
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wyłącznie  godłem (pseudonimem)  – ze  wskazaniem wybranej  przez ucznia  kategorii  oraz  tematu
(formy). W przypadku cyklu ilustracji należy dołączyć do prac fragmenty tekstu H. Sienkiewicza z
podaniem tytułu dzieła, wydania, rozdziału i strony.

Do  pracy  należy  dołączyć,  stanowiącą  załącznik  do  niniejszego  regulaminu,  kartę  zgłoszenia:
wypełnioną  indywidualnie  –  dla  każdego  zgłaszającego swoją  pracę.  Każda  karta  musi  zostać
opatrzona pieczęcią szkoły,  do której uczęszcza uczeń-uczestnik Konkursu. W przypadku uczniów
niepełnoletnich kartę podpisuje dodatkowo rodzic (opiekun prawny).  Umieszczoną,  w zaklejonej  i
opatrzonej  godłem  (pseudonimem)  kopercie,  kartę  należy  złożyć  wraz  z  pracą  konkursową.
Wypełnienie karty zgłoszenia oznacza zarazem akceptację niniejszego regulaminu Powiatowego
Konkursu Artystycznego ''Moja Sienkiewiczomania''.
Jeden uczestnik może przygotować maksymalnie dwie prace, przygotowane jednak w różnej formie
(na inny temat) – w jednej lub w obu kategoriach.

Prace wraz z kartą zgłoszenia można wysyłać lub składać indywidualnie bądź zbiorowo (łącznie dla
uczniów  z  jednej  placówki)  w  sekretariacie  I  LO  im.  14  Pułku  Powstańców  Śląskich  w
Wodzisławiu  Śląskim,  ul.  Szkolna  1,  44-300  Wodzisław  Śl.  z  dopiskiem  „Moja
Sienkiewiczomania”.

Termin dostarczenia prac upływa  31 stycznia 2017 r. (w przypadku wysyłki decyduje data stempla
pocztowego).
Dodatkowo uczestnicy przesyłają  (  do 31 stycznia 2017  ) wersję elektroniczną pracy konkursowej na
adres:  mojasienkiewiczomania@gmail.com  . W przypadku  prac  artystycznych  typu:  cykl  ilustracji,
praca malarska, portret, plakat prosimy o nadesłanie zdjęcia pracy lub zeskanowanego obrazu pracy.

Jury

Prace konkursowe oceniać będzie powołana przez organizatora komisja konkursowa, która wyłoni
zwycięzców Konkursu. 

Do  członków  jury  (komisji  konkursowej)  należeć  też  będzie  decyzja  we  wszelkich  kwestiach
spornych, również dotyczących interpretacji niniejszego regulaminu.

Nagrody

Dla zwycięzców konkursu „Moja Sienkiewiczomania” przewidziano nagrody:

 nagroda główna za zdobycie I miejsca – wyjazd do Parlamentu Europejskiego obejmujący
zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie i transport oraz opłaty wstępów do miejsc
przewidzianych w planie zwiedzania (przybliżony termin 26 – 30 czerwca 2017 r.),

 nagrody rzeczowe za II i III miejsce,
 nagrody książkowe dla uczestników wyróżnionych.

Informacje dodatkowe

Organizatorzy  nie  zwracają  nadesłanych  (złożonych)  prac  konkursowych  ani  nie  przewidują
honorariów za ich ewentualną publikację.

Organizatorzy nie zwracają kosztów podroży.

Dodatkowych informacji o konkursie udzielają nauczyciele I LO w Wodzisławiu Śląskim: Gabriela
Nocoń, Renata Szymaniec (kontakt pod adresem:  mojasienkiewiczomania@gmail.com).

IV. Karta zgłoszenia (w załączniku).
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