KONKURS ARTYSTYCZNY „Piękno niejedno ma imię”
I edycja „Naucz się dziwić...” w 100. rocznicę urodzin ks. Jana Twardowskiego

Szanowni Państwo!
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białymstoku, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku oraz
Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana Oddział w Białymstoku serdecznie zapraszają uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w Konkursie Polskiej Poezji Współczesnej, w I edycji
poświęconej twórczości i postaci Księdza Jana Twardowskiego.
CELE:
- przybliżenie sylwetki twórczej wybitnego polskiego poety współczesnego – ks. Jana Twardowskiego – związane z
setną rocznicą Jego urodzin;
- rozwijanie pasji uczniów i ich talentów artystycznych.
FORMA:
Konkurs odbędzie się w 3 kategoriach. Każdy autor może wziąć udział w jednej, dwóch lub we wszystkich
kategoriach:
1.

KRÓTKA FORMA PROZATORSKA – uczestnik może wykorzystać dowolny gatunek prozatorski,
w którym chciałby przedstawić swoją pracę. Może np. w luźnej formie eseistycznej rozwinąć jedną z myśli
poety, w formie opowiadania rozwinąć konkretny utwór twórcy itp.

2.

KRÓTKA FORMA POETYCKA

3.

KRÓTKA FORMA MULTIMEDIALNA – uczestnik w tej kategorii może zaprezentować swoje

– uczestnik może zaproponować własny dorobek artystyczny,
własny wiersz, do którego stworzenia zainspirowała go twórczość lub postać ks. Jana Twardowskiego.
zdolności fotograficzne i te związane z grafiką komputerową. Prace tego typu prosimy opatrzeć tytułem i
krótkim opisem adekwatnym do tematyki konkursu. Inną formą w tej kategorii może być również
zaprezentowanie swoich inspiracji w formie materiału filmowego lub dźwiękowego również w nawiązaniu do
twórczości i postaci ks. Jana Twardowskiego.

UDZIAŁ:

Prace uczestników wraz z kartami zgłoszeniowymi

prosimy nadsyłać do 29 maja 2015 :
- prace konkursowe we wszystkich kategoriach prosimy nadsyłać na adres ZSO nr 2 w Białymstoku:
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
ul. Narewska 11, 15-840 Białystok
z dopiskiem:
KONKURS ARTYSTYCZNY „Piękno niejedno ma imię”
„Naucz się dziwić…” ks. Jan Twardowski, kat. ...
- prace konkursowe 1. i 2. kategorii należy również przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail:
konkurspieknoniejednomaimie@gmail.com

Do pisma dołączamy regulamin konkursu, plakat informacyjny oraz kartę zgłoszeniową.
Wszelkie zapytania i wątpliwości prosimy kierować do koordynatora konkursu – nauczyciela j. polskiego w II Liceum
Ogólnokształcącym w Białymstoku Anety Filipowicz: ades e-mail: konkurspieknoniejednomaimie@gmail.com, nr kontaktowy:
660 197 212.

