
REGULAMIN 

PODKAPRACKIEGO KONKURSU  

DLA  

 UCZNIÓW GIMNAZJÓW, SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 

 I DLA DOROSŁYCH 

„Sienkiewicz na wesoło i nie tylko…” 

Konkurs organizowany jest przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką 

w Rzeszowie i Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju PBW w Rzeszowie, 

z okazji 100 rocznicy śmierci Henryka Sienkiewicza, w roku 2016 ogłoszonym 

przez Senat RP Rokiem Henryka Sienkiewicza. 

CELE 

o popularyzacja postaci i twórczości Henryka Sienkiewicza 

o propagowanie czytelnictwa i czytania 

o zachęcanie do podejmowania samodzielnych prób pisarskich / literackich 

o próba dotarcia do nowych grup odbiorców – potencjalnych czytelników 

ADRESACI 

Konkurs kierujemy do gimnazjalistów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych i do 

osób dorosłych z województwa podkarpackiego. 

ORGANIZATORZY 

o Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie 

o Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki 

Wojewódzkiej w Rzeszowie 

ZASADY UCZESTNICTWA / ZADANIA DLA UCZESTNIKÓW 

Uczestnicy przesyłają do 28 października 2016 roku na adres: 

wyprz@pbw.org.pl obowiązkowo dwa pliki jako załączniki w formacie PDF 

(1 i 2) oraz ewentualnie w treści e- maila (3): 

           1. pracę (PDF) 

Pragniemy, by konkurs wyzwolił u Uczestników twórcze aspiracje literackie.  

Stąd nasze propozycje umożliwiające im kreatywne myślenie. 

Uczestnicy mogą wybrać jeden z dwóch proponowanych przez nas tematów: 

I. Czy to musiało się tak skończyć? 

mailto:wyprz@pbw.org.pl


[Zadanie: po pierwsze krótko streść oryginalne, sienkiewiczowskie zakończenie 

jednej z trzech wybranych przez Ciebie powieści Henryka Sienkiewicza 

wchodzących w skład słynnej Trylogii („Ogniem i mieczem”, „Potop”, „Pan 

Wołodyjowski”) oraz napisz swoje jej zakończenie. Staraj się przy tym zachować 

styl i język Sienkiewicza charakterystyczny dla Trylogii.] 

II. Trójkąt miłosny to takie … pospolite, ale … 

[Zadanie: napisz dowcipne dialogi pomiędzy wybranymi postaciami Trylogii 

w postaci wymiany e- maili, esemesów. Staraj się naśladować styli i język 

Sienkiewicza  charakterystyczny dla Trylogii. Do wyboru masz jedną z trzech par 

bohaterów spośród trzech znanych z Trylogii miłosnych trójkątów, tj.: 

 Skrzetuski, Helena i Bohun (z „Ogniem i mieczem”) 

 Kmicic, Oleńka i Bogusław Radziwiłł (z „Potopu”) 

 Wołodyjowski, Basia i Azja Tuhajbejowicz (z „Pana Wołodyjowskiego”)] 

               2. metryczkę (PDF) zawierającą: Nick / pseudonim, imię i nazwisko,  

           adres zamieszkania, e- mail  (ew. dodatkowo telefon kontaktowy), 

           w przypadku uczniów dodatkowo: nazwa szkoły, klasa, imię i nazwisko 

           opiekuna pracy. 

     3. w treści e- maila dodatkowe, nieobowiązkowe informacje, 

        np.: w jaki sposób dowidzieli o konkursie, dlaczego zdecydowali się 

        wziąć w nim udział, czy wcześniej czytali Sienkiewicza? coś o sobie 

        i ewentualne zastrzeżenie odnośnie dwóch ostatnich punktów 

        Oświadczenia, tj. nie zamieszczania na stronie internetowej biblioteki 

        w relacji z konkursu: wizerunku czy imienia i nazwiska. 

Uwaga: Osoby, które nie posługują się edytorem tekstu, nie posiadają adresu 

e- mail mogą dostarczyć pracę napisaną odręcznie lub na maszynie do pisania 

na adres Wypożyczalni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie, 

ul Gałęzowskiego 4. 

KRYTERIA  OCENY  PRAC KONKURSOWYCH 

o zgodność z wymogami dla danego zadania 

o oryginalność ujęcia tematu, ciekawa forma  

o poprawność językowa (poprawność pod względem stylistycznym, 

gramatycznym, ortograficznym) 

o jasność przekazu, trafność sformułowań, prostota 

o różnorodność słownika i składni 

o w zadaniu drugim obecność elementów humorystycznych 



HARMONOGRAM KONKURSU 

o I ETAP: CZERWIEC- WRZESIEŃ 2016 r.  

[Zapowiedź konkursu: czas na przeczytanie utworu Henryka 

Sienkiewicza, wybór tematu i przemyślenie formy pracy] 

o II ETAP: WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2016 

[Ogłoszenie konkursu, czas na nadsyłanie prac i ocenę jury) 

o III ETAP:  LISTOPAD 2016 - PODANIE WYNIKÓW 

o [Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej i FB 

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie] 

o IV ETAP:  GRUDZIEŃ 2016- UROCZYSTE ROZDANIENAGRÓD 

[O konkretnym terminie, tj.: dacie i godzinie powiadomimy 

w ogłoszeniu na stronie internetowej biblioteki]. 

AUTORSTWO PRAC KONKURSOWYCH        

Nadesłanie prac jest równoznaczne z oświadczeniem autora, że: posiada pełnię 

praw autorskich i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do 

publikacji i /lub innego rozpowszechniania. Oznacza to konkretnie, że podpisuje 

się pod Oświadczeniem następującej treści: 

„Oświadczam, że:  

o przesłana przeze mnie na ten konkurs praca jest moją intelektualną 

własnością,  

o napisałam /-łem ją samodzielnie, nie skopiowałam /-łem jej 

o zgadzam się na zamieszczenie tej pracy na stronie internetowej 

                Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie w formacie PDF, 

podpisanej wybranym przeze mnie Nickiem /godłem   

o  zgadzam się na zamieszczenie mojego zdjęcia z relacji z wręczenia 

nagród na stronie i FB Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej  

w Rzeszowie 

o zgadzam się na podanie moich danych osobowych (imienia i 

nazwiska) w relacji z przebiegu konkursu na stronie internetowej 

 i FB Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie” 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Organizator zapewnia, że dane osobowe uczestników konkursu będą 

wykorzystywane zgodnie  z warunkami określonymi w USTAWIE O OCHRONIE 



DANYCH OSOBOWYCH (DZ. U. 2014.1182). Dane osobowe uczestników 

konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celach: przeprowadzenia konkursu, 

wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. 

NAGRODY I ICH FUNDATORZY 

Dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody książkowe, które ufundowało 

Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki 

Wojewódzkiej w Rzeszowie. 

KONTAKT 

Wypożyczalnia Książek i Zbiorów Audiowizualnych PBW Rzeszów 

35-074 Rzeszów, ul. Gałęzowskiego 4 

tel. (17) 862-04-73 

e-mail: wyprz@pbw.org.pl 

e- mail: Jolanta.Krzosa@pbw.org.pl 

e- mail: Jolanta.Nizicka@pbw.org.pl 
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