
                                Sępólno Krajeńskie, 6 marca 2013r.                                  

                                                                               

                                  Szanowni Państwo, 

Mam zaszczyt zaprosić uczniów Waszej szkoły do udziału w konkursie literackim 

Przeglądu Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży w Sępólnie. Konkurs ten organizujemy 

corocznie od kilkunastu już lat. Wiem, że uczniowie chętnie biorą udział w przeglądach 

teatralnych, tanecznych i plastycznych organizowanych przez domy kultury. Wiem też, że 

chętnie biorą udział w konkursach literackich i że nie brakuje w szkołach pasjonatów 

literatury i słowa. 

Staramy się, aby nasze konkursy kształtowały w uczniach umiejętności literackie, 

rozbudzały ich wszechstronne zainteresowania i uczyły wrażliwości na ważne wydarzenia 

społeczne i kulturalne. W bieżącym roku obchodzimy Rok Mikołaja Kopernika, 

proklamowany przez sejmik województwa kujawsko-pomorskiego. Decyzja sejmiku ma ścisły 

związek z przypadającymi w tym roku ważnymi kopernikańskimi rocznicami: 540. rocznicą 

urodzin i 470. rocznicą śmierci wielkiego astronoma, a także 470. rocznicą pierwszego 

wydania najważniejszego w jego naukowej karierze dzieła „De revolutionibus orbium 

coelestium” („O obrotach sfer niebieskich”). Mamy to szczęście, że wybitny naukowiec, 

wielki humanista, ten, który „ wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię” przyszedł na świat w Toruniu, 

w obecnym województwie kujawsko-pomorskim. Niniejszym konkursem chcielibyśmy 

dołożyć własną cegiełkę do obchodów Roku Kopernikańskiego 

W związku z tym, że rok 2013 został ogłoszony Rokiem Kopernika,  proponuję do 

wyboru jeden z dwóch następujących  tematów : 

1. Ciekawość  świata i człowieka, dociekliwość ponad przesądy, to dewiza  

towarzysząca życiu i dziełu Mikołaja Kopernika. Zostań autorem 

opowiadania, które podążać będzie Jego śladem i udowodnij, że nauka i 

wyobraźnia nie mają granic . 

2. Człowiek jest cząstką kosmosu, a życie podróżą do gwiazd! Uruchom 

wyobraźnię i napisz, jak ludzie przesuwają granice poznania świata. 

 

 Mam nadzieję, że tegoroczne tematy konkursu spotkają się z Państwa aprobatą i 

pozwolą dzieciom i młodzieży zaprezentować swoje zdolności literackie. 

Będę wdzięczna nauczycielom języka polskiego, historii, wychowawcom klas oraz 

Rodzicom za przygotowanie uczniów do tegorocznego konkursu, omówienie z nimi tematu i 

ukierunkowanie ich twórczości . 

W załączeniu regulamin konkursu. 

 

                                                                                     Z wyrazami szacunku 

                                                                                      Grażyna Kędzierska 



 

 

Regulamin konkursu literackiego 

Przeglądu Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży 

I. Organizator: Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim 

II. Cel konkursu: 

 popularyzacja zainteresowań literackich wśród uczniów, kształtowanie ich wrażliwości i 

umiejętności literackich 

 rozbudzenie zainteresowań historycznych i społecznych  wśród dzieci i młodzieży 

 budzenie dumy z wkładu intelektualnego Polaków w rozwój nauki światowej 

 doskonalenie warsztatu pisarskiego  

 promocja młodych talentów, ukierunkowanie ich dalszego  rozwoju 

 

III. Temat tegorocznego konkursu literackiego( do wyboru jeden z dwóch tematów) i jego forma: 

1. Ciekawość  świata i człowieka, dociekliwość ponad przesądy, to 

dewiza  towarzysząca życiu i dziełu Mikołaja Kopernika. Zostań 

autorem opowiadania, które podążać będzie Jego śladem i 

udowodnij, że nauka i wyobraźnia nie mają granic  

2. Człowiek jest cząstką kosmosu, a życie podróżą do gwiazd! Uruchom 

wyobraźnię i napisz, jak ludzie przesuwają granice poznania świata 

 

3. Forma wypowiedzi : temat 1 – opowiadanie, temat 2-  dowolna 

 
IV.  Uczestnicy: 

 W przeglądzie może zaprezentować swoje dokonania literackie każdy uczeń szkoły 

podstawowej i gimnazjum z terenu Powiatu Sępoleńskiego. 

 Uczestnicy konkursu podzieleni zostaną na kategorie wiekowe: 

- uczniowie szkoły podstawowej 

- uczniowie gimnazjum 

 Każda przedłożona na konkurs praca powinna dodatkowo zawierać: 

- imię i nazwisko autora, adres autora, telefon,  nazwę szkoły i numer klasy uczestnika, formę 

wypowiedzi. 

 Prace przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej 

publikacji prac konkursowych w materiałach reklamowych i publikacjach związanych z 

promocją Biblioteki oraz w internecie i środkach masowego przekazu. 

 

 



V. Terminy 

 Utwór konkursowy należy przesłać lub dostarczyć na adres: Biblioteka Publiczna  

w Sępólnie Krajeńskim, ul. Wojska Polskiego 22, w nieprzekraczalnym terminie  

do  27 marca 2013 r. 

 Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród nastąpi w dniu 3 kwietnia 2013 r. 

w Centrum Kultury  i Sztuki 

 

VI. Nagrody 

     Prace konkursowe ocenione zostaną przez Jury powołane przez organizatora. 

     Na uczestników czekają dyplomy i  nagrody rzeczowe. 

 

 Istnieje także możliwość uczestniczenia w warsztatach kreatywnego pisania, które 

poprowadzi autorka książek i prezeska Fundacji "VADE-Mecum - chodź ze mną" Pani Monika M. 

Sawicka z Łodzi. Warsztaty, skierowane do uczestników konkursu literackiego,  są bezpłatne i odbędą 

się  w dniu 12 marca 2013 r. w godz. od 12 do 14.30 w czytelni Biblioteki.  Zgłoszenia na warsztaty 

przyjmujemy pod nr telefonu 52 3880220 lub adresem mejlowym : kontakt@biblioteka-sepolno.pl 

 

 

 

 


