
Motto: 

 „Gdy się ktoś zaczyta, zawsze się czegoś nauczy,  

albo zapomni o tym, co mu dolega,  
albo zaś nie – w każdym razie wygra...” 
H. Sienkiewicz 

 

 

Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku 

Zapraszamy do udziału w międzyszkolnym konkursie literacko- plastycznym, którego 
temat brzmi: 

W świecie Sienkiewiczowskich bohaterów  
-konkurs literacko-plastyczny na komiks 

I Uczestnicy  

 Konkurs skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych oraz uczniów klas szóstych szkół 
podstawowych. 

II Cele konkursu: 

- rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania literaturą oraz sztuką komiksu, 

- rozwijanie kreatywności i talentów, 

- propagowanie utworów i sylwetki Henryka Sienkiewicza. 

III Zadania: 

1. Należy przygotować komiks prezentujący wybrany utwór H. Sienkiewicza (nowela, powieść) np. 
„Trylogia”, „Krzyżacy”, „Sachem”, „Latarnik”, „Janko Muzykant”, „W pustyni i w puszczy”. 

2.  Format pracy -  arkusz papieru formatu  min. A3, maks. A2. 

3. Na odwrocie strony powinny znaleźć się dane autora pracy: imię, nazwisko, wiek, dane szkoły, 
imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna, tel. do kontaktu. 

III Nagrody:  

1. Laureaci pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca – gwarantowane nagrody rzeczowe i dyplomy. 

2. Nagrody rzeczowe i dyplomy otrzymają również autorzy prac wyróżnionych. 

3. Wszyscy uczestnicy oraz nauczyciele ich przygotowujący otrzymają podziękowania. 

IV Komisja: 



Prace będą ocenione przez komisję składająca się z historyka literatury – specjalistę w dziedzinie 
pozytywizmu, artystę plastyka, nauczycieli przedmiotów artystycznych i polonistów. 

V Kryteria oceny: 

- zgodność z tematem,  
- poprawność merytoryczna, 
- poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna, 
- umiejętność przedstawienia treści całego utworu lub jego fragmentu, 
- walory artystyczne. 

VII Przebieg konkursu: 

1. Konkurs jest jednoetapowy. 

2. Do konkursu należy zgłaszać prace oryginalne, wcześniej niepublikowane i niezgłaszane w innych 
konkursach. 

3. Pracę należy wykonać i wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście do 9 grudnia 2016 r. 

Do pracy należy dołączyć oświadczenie o oryginalności i zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
(Załącznik nr 1). 

4. Rozstrzygnięcie nastąpi do 16 grudnia. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 
odbędzie się w siedzibie organizatora. O dokładnym terminie powiadomimy drogą mailową. 
Informacja będzie dostępna również na stronie internetowej PG 5 ( pg5.webd.pl) 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zgłoszonych prac. Prace przechodzą na własność 
organizatora. 

6. Wystawa pokonkursowa prac będzie trwała do 20 stycznia 2017r. w budynku Publicznego 
Gimnazjum nr 5 w Białymstoku, ul. Pułaskiego 25. 

7. Osoby do kontaktu: Ewa Nierodzik (ewa.nie1@wp.pl),  Dorota Szotko (dorszotko@gmail.pl);  
 

8. Adres:  Publiczne Gimnazjum nr 5 
      ul. Pułaskiego 25 
      15-337 Białystok 

tel. szkoły:  85 7465 630 
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