Konkurs „Herbert – słowa i obrazy"

„…idź

wyprostowany wśród tych co

na kolanach
wśród odwróconych plecami i
obalonych w proch…”

Zbigniew Herbert
Regulamin Szkolnego Konkursu
„Herbert – słowa i obrazy”

Twórczość Herberta zawiera uniwersalne przesłania. W epoce kryzysu wartości i głębokiego
zwątpienia Zbigniew Herbert zawsze stał po stronie zasad: w sztuce –kanonu piękna,
hierarchii i rzemiosła, w życiu –kodeksów etycznych, jasno rozróżniających pojęcia dobra i
zła. Wprowadził do polszczyzny wiele zdań budujących naszą wyobraźnię, z których
najważniejsze brzmi:

„Bądź wierny. Idź”.
W ramach obchodów Roku Herbertowskiego zachęcamy uczniówdo wzięcia udziału w
konkursie „Herbert-słowa i obrazy” iwyrażenia swoich refleksji, których źródłem będzie
twórczość poety.

§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest SPK Limerick
2. Konkurs jest skierowany do uczniów klas IV-VIIIszkoły podstawowej,uczniów
gimnazjum oraz liceum.
§2 Cele konkursu
1. Zainteresowanie uczniów życiem i twórczością Zbigniewa Herberta.
2. Popularyzowanie poezji mistrza.
3. Rozwijanie twórczych zainteresowań dzieci i młodzieży.
4. Pobudzenie aktywności twórczej dzieci i młodzieży poprzez łączenie sztuki, słowa i
obrazu.
5. Zwrócenie uwagi na piękno języka ojczystego.
6. Budzenie w uczniach wiary w swoje możliwości – poznanie swoich mocnych stron.
7. Umożliwienie uczniom pokazania swoim zdolności szerszej publiczności.
8. Wychwytywanie talentów i promocja dobrej twórczości.
9. Uczestnictwo w literackiej przygodzie.
§3 Warunki uczestnictwa
1. Konkurs podzielony jest na trzy kategorie:
a. Kategoria I –uczniowie klas IV – V szkoły podstawowej
b. Kategoria II – uczniowie klas VI-VIII szkoły podstawowej
c. Kategoria III – uczniowie gimnazjum i liceum
2. Ustalono tematy i następujące formy pracy:
a. Kategoria I- Plakat formatu A2zainspirowany wierszami Zbigniewa
Herberta: „Pudełko zwane wyobraźnią”; „Guziki”; „Kot”.Uczniowie
zapoznają się z wierszami, a następnie interpretują jeden utwór wykorzystując
dowolną technikę plastyczną (np. rysunek, malarstwo, collage, plakat)
b. Kategoria II –Samodzielnie napisany utwór zainspirowany wierszami
Zbigniewa Herberta: „Pudełko zwane
wyobraźnią”; „Dom”;
„Opuszczony”. Uczniowie zapoznają się z wierszami, a następnie tworzą swój
własny wiersz zainspirowany twórczością mistrza.
c. Kategoria III - Samodzielnie napisany utwór zainspirowany wierszem
Zbigniewa Herberta: „Przesłanie pana Cogito” oraz interpretacja wiersza
poety. Uczniowie zapoznają się z wierszem, a następnie dokonują jego
interpretacji (maksymalnie jedna strona A4) oraz tworzą swój własny wiersz
zainspirowany „Przesłaniem pana Cogito”.
d. Kategoria IV – Recytacja wybranego wiersza Zbigniewa Herberta. Chętni
uczestnicy zgłaszają swoje uczestnictwo do 9.12.2018. Recytacja odbędzie się
12-13.01.2018 z podziałem na kategorie wiekowe: klasy IV-V szkoły
podstawowej, klasy VI-VIII szkoły podstawowej oraz gimnazjum i liceum.
3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną niepublikowaną i nienagrodzoną
nigdzie wcześniej pracę.

4. Praca musi być samodzielna – wykonywana bez pomocy innych osób. Prace
konkursowe muszą powstać z inspiracji twórczością Zbigniewa Herberta, życiem
pisarza. Każda prace na odwrocie musi zawieraćnastępujące informacje: imię i
nazwisko uczestnika, klasę, tytuł wiersza Zbigniewa Herberta, który był inspiracją dla
ucznia.
5. Prace należy dostarczyć do p. Julii Adamczak lub do wychowawcy klasy do dnia
11.12.2018
6. Oceny zgłoszonych prac i wyłonienia laureatów dokona komisja konkursowa, którą
tworzą wybrani nauczyciele SPK Limerick.
7. Kryteria oceny prac. Członkowie Komisji Konkursowej, oceniając dostarczone prace,
będą przede wszystkim brać pod uwagę:
a. Zgodność pracy z tematem;
b. Oryginalność zaprezentowania tematu;
c. Szczególne walory pracy;
d. Ogólny wyraz artystyczny.
Decyzje Jury w kwestii oceny prac są ostateczne i niepodważalne.
8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły oraz wywieszone
na korytarzu szkolnym.
9. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych
prac.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

