POWIATOWY KONKURS O JULIANIE TUWIMIE

Witkacy, Portret Tuwima, 1929r.

„Jestem tylko łowcą słów.
Czujny i zasłuchany.”
(J.Tuwim „Słowo i ciało”)

DRODZY UCZNIOWIE!
W 2013 roku przypadają sześćdziesiąta rocznica śmierci i stulecie poetyckiego debiutu
Juliana Tuwima. Obie rocznice stanowią okazję do oddania hołdu temu wielkiemu poecie,
który kształtował język, wyobraźnię i społeczną wraŜliwość wielu pokoleń Polaków, ucząc
ich zarazem poczucia humoru i ukazując optymizm codziennego Ŝycia.
Julian Tuwim to wybitny pisarz, autor wierszy dla dorosłych i dzieci, słów piosenek, tekstów
dla kabaretów, rewii, operetek, ale takŜe redaktor i tłumacz poezji obcojęzycznej.
WspółzałoŜyciel grupy poetyckiej „Skamander” i stały współpracownik „Wiadomości
Literackich”, jeden z najpopularniejszych poetów dwudziestolecia międzywojennego, którego
twórczość wpłynęła na następne pokolenia.
Poezja Juliana Tuwima jest jedną z najwaŜniejszych w XX wieku propozycji uprawiania
sztuki słowa. Bogata i róŜnorodna twórczość autora „Kwiatów polskich” stanowi Ŝywotną i
atrakcyjną propozycję dla odbiorców w kaŜdym wieku.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu dorobku poety dla
dziedzictwa narodowego, ogłosił rok 2013 Rokiem Juliana Tuwima. W związku z tym
zapraszamy Was do wzięcia udziału w naszych konkursach: recytatorskim, literackim i
plastycznym poświęconych właśnie temu poecie. Mamy nadzieję, Ŝe konkursy te pozwolą
Wam bliŜej poznać twórczość tego wielkiego Polaka.

REGULAMIN
POWIATOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
POEZJI JULIANA TUWIMA
CELE:
 Rozwijanie zdolności recytatorskich i uzdolnień uczniowskich.
 Upowszechnianie kultury Ŝywego słowa.
 Popularyzacja poezji Juliana Tuwima.
.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
 W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół powiatu polkowickiego
w następujących kategoriach:
- szkoły podstawowe kl. I-III,
- szkoły podstawowe kl. IV-VI,

- gimnazja,
szkoły ponadgimnazjalne.
 Uczestnik prezentuje jeden wybrany przez siebie wiersz Juliana Tuwima.
 Dostarczenie pocztą lub faxem czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia do
25. marca 2013 r. do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Polkowicach, ul.Skalników 6, fax. 76 723 96 66
 Konkurs odbędzie się:
• 15 kwietnia 2013 r. o godz.15.00 w Zespole Szkół im. Narodów
Zjednoczonej Europy w Polkowicach, ul. Skalników 6, sala A37
– dla uczniów szkół podstawowych kl. I - III i IV - VI.
• 29 kwietnia 2013 r. o godz.15.00 w Zespole Szkół im. Narodów
Zjednoczonej Europy w Polkowicach, ul. Skalników 6, sala A37
– dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Uwaga, terminy mogą ulec zmianie z przyczyn niezaleŜnych od organizatorów.
ORGANIZATORZY KONKURSU:
 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach
 osoba do kontaktów: Cecylia Bielak, tel. 76 723 96 71, e-mail:
gromadzenie@mgbp.pl
 Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i
Doradztwa Metodycznego w Polkowicach
 osoba do kontaktów: doradca metodyczny Małgorzata Majewska - Greń
tel. 605 89 40 67, e-mail: m.majewskagren@polkowice.edu.pl
JURY:
 Małgorzata Majewska-Greń – przewodnicząca
 Cecylia Bielak – sekretarz
 Ewa Dudziak-Gaj
 Joanna Glapińska
 Magdalena Beller
NAGRODY:
 ksiąŜki, dyplomy, pamiątkowe gadŜety

KARTA ZGŁOSZENIA
POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI
POEZJI JULIANA TUWIMA
Nazwa szkoły lub
pieczątka adresowa

Imię i nazwisko
ucznia

Tytuł wybranego do
recytacji wiersza

Imię i nazwisko
nauczycielaopiekuna

Pieczątka i podpis Dyrektora

REGULAMIN
POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO
O śYCIU I TWÓRCZOŚCI JULIANA TUWIMA
Cele:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Popularyzacja wiedzy o Ŝyciu i twórczości Juliana Tuwima.
Świadome uczestnictwo w kulturze.
Popularyzacja twórczości Tuwima.
Aktywne uczestnictwo młodzieŜy w działaniach upamiętniających Ŝycie
i literacki dorobek Juliana Tuwima.
UwraŜliwienie młodzieŜy na potrzebę obcowania z kulturą wysoką.
Wskazanie dzieciom i młodzieŜy twórczości o szczególnym znaczeniu
dla dziedzictwa narodowego.
Kształcenie umiejętności czytania poezji XX wieku, rozmawiania o niej,
formułowania ocen i sądów, uzasadniania wyborów oraz tworzenia
wypowiedzi pisemnych w róŜnych formach.
Kształtowanie umiejętności wyszukiwania informacji z róŜnych źródeł,
ich selekcji i przetwarzania.
Rozwój własnej twórczości.
Wyszukiwanie talentów.
Stworzenie interesującej kolekcji prac poświęconych Tuwimowi.

Organizatorzy:
 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach
 osoba do kontaktów: Cecylia Bielak, tel. 76 723 96 71, e-mail:
gromadzenie@mgbp.pl
 Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i
Doradztwa Metodycznego w Polkowicach
 osoba do kontaktów: doradca metodyczny Małgorzata Majewska - Greń
tel. 605 89 40 67, e-mail: m.majewskagren@polkowice.edu.pl
Adresat:
uczniowie wszystkich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu
polkowickiego w dwóch kategoriach:
I kategoria - gimnazja,
II kategoria - szkoły ponadgimnazjalne.
Czas trwania konkursu:
Od 1 marca do 30 kwietnia 2013 r.

Jury:
- Małgorzata Majewska-Greń - przewodnicząca
- Cecylia Bielak - sekretarz
- Ewa Dudziak-Gaj
- Magdalena Beller
- Izabela Flisiewicz
ZADANIE KONKURSOWE:
Uczniowie pod opieką nauczyciela przygotowują pracę pisemną na jeden
spośród zaproponowanych tematów:
PREZENTACJA MULTIMEDIALNA:
1. Tuwim znany i nieznany, czyli Ŝycie i twórczość poety.
2. Łódź – magiczne miasto Tuwima.
PRACA LITERACKA (max 2 str. maszynopisu, czcionka „12”):
1. „I głupcom dane jest natchnienie”, czyli o tekstach Tuwima na wesoło.
(esej)
2. „Daj rządy mądrych, dobrych ludzi” – refleksja Tuwima o ojczyźnie i
rządzących. (esej)
3. Miasto i jego mieszkańcy w twórczości Juliana Tuwima. (forma dowolna)
4. „Słowik słowi słowisienkie ciewy” – Tuwimowska zabawa słowem. (esej)
5. „Nie skarŜę się mój, Ojcze” – refleksje religijne w twórczości J. Tuwima.
UWAGA:
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach z podziałem na prezentacje
multimedialne i prace literackie.
WaŜne:
W celu zapewnienia bezstronności członków jury oraz moŜliwości
opublikowania prace uczniów powinny być składane w dwóch wersjach:
- „papierowej” podpisane tylko logo i numerem kategorii ,
- elektronicznej - na płycie CD z wydrukowanym załącznikiem zawierającym
dokładne informacje o autorze (w zaklejonej kopercie),
w terminie do dn. 30.04.2013 r. w sekretariacie Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej w Polkowicach, ul. Skalników 6.
- prace - jedna lub kilka ze szkoły - powinny być włoŜone do koperty lub teczki
papierowej z dopiskiem KONKURS LITERACKI O JULIANIE TUWIMIE,
- logo uczestnika moŜe się składać z liter (małych i/lub wielkich) oraz z cyfr
(arabskich i/lub rzymskich), inne znaki są niedopuszczalne.
Wyłonienie laureatów konkursu nastąpi do 31.05.2013r.

Informacje do szkół zostaną przesłane do 06.06.2013r.
Nagrody:
 ksiąŜki, dyplomy, pamiątkowe gadŜety
Nagrody zostaną wręczone na specjalnej gali w czerwcu 2013r.
Uwagi końcowe:
1. Decyzje jury są ostateczne i przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z
akceptacją regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych do celów
popularyzacji osiągnięć uczniów.
2. Nauczyciel - opiekun, „firmując” swoim nazwiskiem pracę ucznia,
gwarantuje jej oryginalność.
3. Prace nie mogą być nigdzie wcześniej prezentowane.
4. Uczestnik konkursu przenosi na Organizatorów całość praw autorskich na
wszelkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności: zamieszczenie dzieła
lub jego fotografii w materiałach reklamowych, wszelkiego rodzaju
wydawnictwach i na stronach internetowych. Przeniesienie następuje w
momencie przyjęcia dzieła i nie jest ograniczone czasowo i terytorialnie.

POWIATOWY KONKURS LITERACKI
O śYCIU I TWÓRCZOŚCI JULIANA TUWIMA
Załącznik

Logo:
Imię i nazwisko ucznia:
Klasa:
Pieczątka adresowa szkoły:

Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna):
Kategoria:
Wybrany temat:

REGULAMIN
POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
O śYCIU I TWÓRCZOŚCI JULIANA TUWIMA
Cele:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Popularyzacja wiedzy o Ŝyciu i twórczości Juliana Tuwima.
Świadome uczestnictwo w kulturze.
Popularyzacja twórczości Tuwima.
Aktywne uczestnictwo młodzieŜy w działaniach upamiętniających Ŝycie
i literacki dorobek Juliana Tuwima.
UwraŜliwienie młodzieŜy na potrzebę obcowania z kulturą wysoką.
Wskazanie dzieciom i młodzieŜy twórczości o szczególnym znaczeniu
dla dziedzictwa narodowego.
Kształcenie umiejętności czytania poezji XX wieku, rozmawiania o niej,
formułowania ocen i sądów, uzasadniania wyborów oraz tworzenia
wypowiedzi pisemnych w róŜnych formach.
Kształtowanie umiejętności wyszukiwania informacji z róŜnych źródeł,
ich selekcji i przetwarzania.
Rozwój własnej twórczości.
Wyszukiwanie talentów.
Stworzenie interesującej kolekcji prac poświęconych Tuwimowi.

Organizatorzy:
 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach
 osoba do kontaktów: Cecylia Bielak, tel. 76 723 96 71, e-mail:
gromadzenie@mgbp.pl
 Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i
Doradztwa Metodycznego w Polkowicach
 osoba do kontaktów: doradca metodyczny Małgorzata Majewska - Greń
tel. 605 89 40 67, e-mail: m.majewskagren@polkowice.edu.pl
Adresat:
Uczniowie wszystkich szkół z powiatu polkowickiego w czterech kategoriach:
I kategoria – szkoły podstawowe kl. I-III
II kategoria – szkoły podstawowe kl. IV-VI
III kategoria - gimnazja,
IV kategoria - szkoły ponadgimnazjalne.
Czas trwania konkursu:
Od 1 marca do 30 kwietnia 2013 r.
Jury:

- Małgorzata Majewska-Greń - przewodnicząca
- Cecylia Bielak - sekretarz
- Renata Czapczyńska
- Beata Zalewska
- Iwona Marciniak

ZADANIE KONKURSOWE:
Piękno świata ukazane w poezji Juliana Tuwima – praca plastyczna
- dowolna technika plastyczna, płaska (bez elementów wystających, lepkich i
sypkich) lub grafika komputerowa
- format prac: od A4 do A2
WaŜne:
W celu zapewnienia bezstronności członków jury oraz moŜliwości
opublikowania prace uczniów powinny być składane:
- w wersji „papierowej” podpisane tylko logo i numerem kategorii wraz
z wydrukowanym załącznikiem zawierającym dokładne informacje o autorze w
zaklejonej kopercie,
- prace wykonane grafiką komputerową w dwóch wersjach: papierowej i
elektronicznej - płyta CD lub DVD wraz z wydrukowanym załącznikiem
zawierającym dokładne informacje o autorze w zaklejonej kopercie,
w terminie do dn. 30.04.2013 r. w sekretariacie Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej w Polkowicach, ul. Skalników 6.
- prace - jedna lub kilka ze szkoły - powinny być włoŜone do koperty lub teczki
papierowej z dopiskiem KONKURS PLASTYCZNY O JULIANIE TUWIMIE,
- logo uczestnika moŜe się składać z liter (małych i/lub wielkich) oraz z cyfr
(arabskich i/lub rzymskich), inne znaki są niedopuszczalne.
Wyłonienie laureatów konkursu nastąpi do 31.05.2013r.
Informacje do szkół zostaną przesłane do 06.06.2013r.
Nagrody:
 ksiąŜki, dyplomy, pamiątkowe gadŜety
Nagrody zostaną wręczone na specjalnej gali w czerwcu 2013r.
Nagrodzone prace zostaną oprawione i wystawione podczas gali.
Uwagi końcowe:
1. Decyzje jury są ostateczne i przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z
akceptacją regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych do celów
popularyzacji osiągnięć uczniów.

2. Nauczyciel - opiekun, „firmując” swoim nazwiskiem pracę ucznia,
gwarantuje jej oryginalność.
3. Prace nie mogą być nigdzie wcześniej prezentowane.
4. Uczestnik konkursu przenosi na Organizatorów całość praw autorskich na
wszelkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności: zamieszczenie dzieła
lub jego fotografii w materiałach reklamowych, wszelkiego rodzaju
wydawnictwach i na stronach internetowych. Przeniesienie następuje w
momencie przyjęcia dzieła i nie jest ograniczone czasowo i terytorialnie.

POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY
O śYCIU I TWÓRCZOŚCI JULIANA TUWIMA
Załącznik

Logo:
Imię i nazwisko ucznia:
Klasa:
Pieczątka adresowa szkoły:

Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna):
Kategoria:

