Urząd Miejski w Będzinie - Wydział Oświaty
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w im. Stefana Żeromskiego w Będzinie
ogłaszają

I edycję konkursu „Artyści i ich dzieła”
pt. „Na to liczę–że zaskoczysz mnie Sienkiewiczem”
zorganizowanego
pod honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Będzina
w ramach obchodów
Roku Sienkiewiczowskiego
oraz jubileuszu 70-lecia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Będzinie
Informacje ogólne: konkurs „Artyści i ich dzieła” rozpoczyna coroczny cykl
adresowany do szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenu Będzina. Każda edycja
będzie dedykowana innemu twórcy kultury. Tegoroczny konkurs nawiązuje do osoby
Henryka Sienkiewicza, który decyzją Senatu RP został patronem roku 2016.
Współorganizatorami konkursu o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza są:
- Gimnazjum nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Będzinie
- Stowarzyszenie Filary Kultury z Będzina

REGULAMIN KONKURSU

I. Organizatorzy konkursu:
 Urząd Miejski w Będzinie- Wydział Oświaty
 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Będzinie:
oddział dla dzieci i młodzieży oraz czytelnia główna
współorganizatorzy:
 Gimnazjum nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Będzinie
 Stowarzyszenie Filary Kultury
II. Cele konkursu:
 Upowszechnianie wiedzy o życiu i twórczości artystów i twórców kultury
 Propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży
 Rozwijanie kreatywności i samodzielności
 Przybliżenie sylwetki Henryka Sienkiewicza, rozbudzenie zainteresowania jego
twórczością
 Propagowanie literatury polskiej i piękna mowy ojczystej

III. Warunki uczestnictwa:
 konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych (klasy IV –
VI) oraz gimnazjalnych z terenu Będzina

 do uczestnictwa w konkursie zapraszamy trzyosobowe zespoły
 każda ze szkół może zgłosić jeden zespół
 zgłoszenia zespołu należy dokonać za pomocą formularza dołączonego do
niniejszego regulaminu
 zmiana zawodnika w zespole jest możliwa wyłącznie z powodu ważnej
przyczyny losowej. Zmiana dokonywana jest na pisemną prośbę opiekuna
zespołu
 termin zgłoszeń poszczególnych drużyn upływa 17.10.2016 r.
 od 20.10.2016 r. do 11.12.2016 r. uczestnicy przygotowują się do konkursu
w oparciu o literaturę podaną w niniejszym regulaminie
 uczestnicy mogą korzystać z innych dzieł literackich poświęconych życiu
i twórczości Henryka Sienkiewicza
 zadania konkursowe teoretycznej części konkursu będą odnosiły się
wyłącznie do literatury podanej w niniejszym regulaminie
 finał konkursu, podczas którego zespoły ze szkół podstawowych będą
rywalizować w trzech zadaniach konkursowych nastąpi 07.12.2016
o godzinie 9.00 r. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Będzinie;
rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia nagród dokona jury w dniu finału, po
przeprowadzeniu wszystkich konkurencji.
 finał konkursu, podczas którego zespoły ze szkół gimnazjalnych będą
rywalizować w trzech zadaniach konkursowych nastąpi 08.12.2016 r.
o godzinie 9.00 w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Będzinie;
rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia nagród dokona jury w dniu finału, po
przeprowadzeniu wszystkich konkurencji.
IV. Zadania konkursowe – szkoła podstawowa
1. Teoria - wiedza o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza – uczestnicy muszą
wykazać się wiedzą o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza.
Literatura przedmiotu
1. Tomkowski Jan, Literatura polska, Państwowy Instytut Wydawniczy Znak, Warszawa
1993, s. 188-193
2. Łoś Grażyna, Twórcy literatury polskiej i ich dzieła, Przedsiębiorstwo Wydawniczo Handlowe – PRINTEX, Białystok 2003, s.245-252
Literatura podmiotu
1. Sienkiewicz Henryk, W pustyni i w puszczy rozdział 24
2. Sienkiewicz Henryk, Krzyżacy . Obyczaje rycerskie – ślubowanie. Tom 1, rozdział II,
Obyczaje rycerskie – Wjazd wojenny. Tom 1, rozdział IV (początek rozdziału), Obyczaje
rycerskie – gotowość do pojedynku. Tom 1, rozdział XXIII (pod koniec rozdziału), Obyczaje
rycerskie po pojedynku. Tom II, rozdział V (pod koniec rozdziału)
3. Sienkiewicz Henryk, Bajka w: Baśnie i legendy, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza,
Warszawa 1991, s.40-41

2. Kreacja – praca plastyczna przedstawiająca wybraną scenę z książki Henryka
Sienkiewicza.
Uczestnicy prezentują pracę plastyczną wykonaną wyłącznie przez zawodników swojego
zespołu.
Praca plastyczna (płaska) powinna być wykonana w formacie A2 (420 mm x 594mm)
Można wykorzystać dowolne materiały plastyczne.
Podczas prezentacji należy przedstawić opis sceny zawierający:
- nazwę sceny
- tytuł książki, z której pochodzi scena
- czas w którym toczy się akcja książki
- okoliczności powstania sceny
Prezentacja wraz z opisem nie może przekroczyć 5 minut. Pracę plastyczną opatrzoną
imionami i nazwiskami zawodników, nazwą szkoły i danymi opiekuna należy dostarczyć do
oddziału dla dzieci i młodzieży Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Będzinie do
dnia 02.12.2016 r.
3. Prezentacja – czytanie wybranego fragment dowolnej książki Henryka Sienkiewicza.
Fragment musi zawierać od 2000 do 2500 znaków. Fragment może być czytany przez
dowolną liczbę zawodników z zespołu. Wybór fragmentu, tytuł dzieła, z którego fragment
pochodzi oraz jego umiejscowienie w książce należy zgłosić do oddziału dla dzieci
i młodzieży Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Będzinie do dnia 02.12.2016 r.
V. Zadania konkursowe – szkoła gimnazjalna
1. Teoria - wiedza o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza – uczestnicy muszą
wykazać się wiedzą o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza.
Literatura przedmiotu
1. Miłosz Czesław, Historia literatury polskiej ,Wydawnictwo ZNAK, Kraków 1996, s. 355363
2. Krzyżanowski Julian, Henryk Sienkiewicz, Państwowe Wydawnictwo Naukowe”,
Warszawa 1972, s. 113-126
Literatura podmiotu
1.Sienkiewicz Henryk, Przygoda Arystoklesa w: Baśnie i legendy, Ludowa
Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1991, s. 40-41
2.Sienkiewicz Henryk, Legenda Żeglarska w: Baśnie i legendy, Ludowa
Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1991, s. 120-124
3.Sienkiewicz Henryk, QUO VADIS rozdział 54
4. Sienkiewicz Henryk Latarnik

2. Kreacja - prezentacja stroju bohatera/bohaterki z wybranej książki Henryka
Sienkiewicza
Uczestnicy prezentują wybrany i wcześniej przygotowany strój na jednym z zawodników
swojego zespołu. Podczas prezentacji należy przedstawić opis postaci zawierający:
- nazwę postaci
- tytuł książki, z której postać pochodzi
- czas w którym toczy się akcja książki

- cechy charakterystyczne postaci
- charakterystykę postać na tle książki
Prezentacja wraz z opisem nie może przekroczyć 5 minut.
3. Prezentacja - Prezentacja komputerowa „Podróże Henryka Sienkiewicza”
Tematem prezentacji są podróże Henryka Sienkiewicza. Można wybrać jedną podróż lub
kilka. Należy przedstawić jak najwięcej faktów związanych z Henrykiem Sienkiewiczem,
a także miejsca które odwiedził, w których przebywał itp. Uczestnicy przygotowują
prezentację multimedialną w programie Power Point lub Open Office i dostarczają ją
nagraną na płytę CD lub DVD do oddziału dla dzieci i młodzieży Miejskiej i Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Będzinie do dnia 05.12.2016 r. Płytę należy opatrzyć imionami
i nazwiskami zawodników, adresem szkoły i danymi opiekuna.
Maksymalny czas trwania prezentacji – 5 minut.
VI Terminy:
Prace konkursowe wymagające wcześniejszego dostarczenia z dopiskiem „Artyści
i ich dzieła” należy składać w wyżej podanych terminach w oddziale dla dzieci i młodzieży
lub sekretariacie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Będzinie,
ul. Piłsudskiego 39, 42-500 Będzin. Prace muszą zawierać imię i nazwisko uczestników
zespołu, dane kontaktowe do opiekuna oraz adres szkoły.
Rozstrzygnięcie konkursu dla szkół podstawowych odbędzie się 07.12.2016
bezpośrednio po przeprowadzeniu zadań konkursowych i obradach jury w budynku MiPBP
w Będzinie.
Rozstrzygnięcie konkursu dla szkół gimnazjalnych odbędzie się 08.12.2016
bezpośrednio po przeprowadzeniu zadań konkursowych i obradach jury w budynku MiPBP
w Będzinie.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu.

VII Ocena
W skład jury wejdą przedstawiciele organizatorów konkursu.
Ocenie będą podlegać:
Teoria - wiedza teoretyczna o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza
Kreacja – stopień podobieństwa do oryginału, pomysłowość wykorzystanych materiałów,
staranność wykonania
Prezentacja
 prezentacja komputerowa – oryginalność pomysłu, liczba informacji, sposób
przedstawienia, spójność prezentacji,
 czytanie – umiejętność interpretacji tekstu, dykcja, płynność, tempo czytania
VIII Postanowienia końcowe
Zgłoszenie zespołu oznacza akceptację regulaminu konkursu miejskiego „Artyści
i jego dzieła”. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystania prac konkursowych
w materiałach promocyjnych.
Więcej informacji o konkursie można uzyskać w oddziale dla dzieci i młodzieży

i w czytelni głównej MiPBP w Będzinie, pod nr tel: (32) 267 – 41 – 65 lub wysyłając
zapytanie na adres e-mail: dziecieca@biblioteka.bedzin.pl

Wzór tabeli zgłoszenia zespołu
Nazwa i numer szkoły
Adres szkoły
Numer telefonu szkoły
adres e-mail szkoły
Nazwiska i imiona zawodników wraz z 1.
informacją której klasy są uczniami
2.
3.
nazwisko i imię nauczyciela – opiekuna;
bezpośredni kontakt telefoniczny lub
e-milowy

