PRACOWNIA LINGWISTYCZNA
PAŁACU MŁODZIEŻY w KATOWICACH
oraz STOWARZYSZENIE CZASU WOLNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY
zapraszają uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w
XIII Ogólnopolskim Konkursie na Pracę z Literatury
REGULAMIN
1.	Konkurs jest jednoetapowy.
2.	Na odwrocie regulaminu znajdują się  propozycje tematów, z których należy wybrać jeden do opracowania. 
3.	Do 30.01.2009 r. należy nadesłać zgłoszenie udziału w konkursie. Prosimy o podanie: imienia 
i nazwiska ucznia,  klasy, wybranego tematu, imienia i nazwiska nauczyciela-opiekuna, dokładnego adresu szkoły, e-maila ucznia i nauczyciela opiekuna 
Zgłoszenie jest związane z wpłatą wpisowego w wysokości 15zł od osoby na konto            Stowarzyszenia Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży, ul. Mikołowska 26, Katowice 40-066
PKO BP II/O KATOWICE  08 1020 2313 0000 3402 0185 8653
koniecznie z dopiskiem
 PRACOWNIA LINGWISTYCZNA - Konkurs  z  Literatury dla  uczniów  szkół ponadgimnazjalnych
UWAGA!!!!! WAŻNE!!!!!!
WPŁAT NA KONTO PROSIMY DOKONYWAĆ OD PIERWSZEGO STYCZNIA 2009R!!!!!!
4. Dowód wpłaty (ksero) wraz ze zgłoszeniem prosimy przesłać na adres:
PAŁAC MŁODZIEŻY, KATOWICE 40-066, ul. MIKOŁOWSKA 26, z dopiskiem:
PRACOWNIA LINGWISTYCZNA
KONKURS z LITERATURY dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych DO 30.01.2009R!!!!!!!!!!!
5.	Prace prosimy nadsyłać do dnia 20.02.2009r. na adres:
PAŁAC MŁODZIEŻY, KATOWICE 40-066 UL. MIKOŁOWSKA 26 z dopiskiem na kopercie:
PRACOWNIA LINGWISTYCZNA 
Konkurs z Literatury dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
O dokładnym terminie finału (przewidywanego w kwietniu 2009r.) uczestników konkursu oraz opiekunów powiadomimy pocztą. 
6.	Wpłata wpisowego pokrywa koszty organizacji konkursu( poczta, nagrody i inne)
7.	Wpłata wpisowego warunkuje dopuszczenie nadesłanej pracy do konkursu.
8.	Nie zwracamy wpisowego w przypadku rezygnacji z udziału w konkursie. 
9.	Prace nieopisane imieniem, nazwiskiem, klasą, adresem szkoły nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.
10.	Nie ma wglądu do prac. 
11.	Prace prosimy pisać tylko po jednej stronie kartki, zachowując margines. 
12.	Nie ograniczamy ilości zgłoszeń.  
13. Nie zwracamy prac konkursowych. 
14. Nagród nie wysyłamy pocztą.  
15. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania fragmentów prac.
16. Prosimy o poinformowanie innych zainteresowanych osób.
17. UDZIAŁ W KONKURSIE  JEST  DOBROWOLNY!!!  
  INFORMACJI UDZIELAMY: Pałac Młodzieży, Katowice, 40-066, ul. Mikołowska 26
Tel.  ( 0-32) 251-64-31 do 4 wew. 344, 303, 388
PRACOWNIA LINGWISTYCZNA
I piętro – sala nr 7
UWAGA!!!!!! WAŻNE!!!!!
WPŁAT NA KONTO PROSIMY DOKONYWAĆ OD PIERWSZEGO STYCZNIA 2009 ROKU!!!!!!!!
Regulamin i tematy konkursu również na stronie www.pm.katowice.pl/jpolski
XIII Ogólnopolski Konkurs na Pracę z Literatury
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych


TEMATY

1. „Mądry człowiek nie opłakuje przegranej, lecz żywo szuka sposobu, jak wyleczyć odniesione rany”. (William Szekspir)
Które ze znanych ci postaci literackich lub filmowych klęskę zamieniły w triumf?

2. „Kto nie ma odwagi do marzeń, nie będzie miał siły do walki”. (Paul Michael Zulehner)
Bohaterowie literaccy i filmowi, którzy musieli walczyć o spełnienie największych marzeń.

3. „Technicznie żyjemy w epoce atomowej, uczuciowo ciągle w epoce kamiennej”. (Erich Fromm)
           Czy zgadzasz się z taką pesymistyczną oceną współczesnego człowieka? Uzasadnij swoje stanowisko, odwołując się do wybranych utworów literackich, filmowych i własnych doświadczeń.
 
4. „Nie wszystko, co się liczy, może być policzone:
      nie wszystko, co może być policzone liczy się”. (Albert Einstein)
           Co w życiu człowieka jest najważniejsze? Realizując temat, odwołaj się do literatury pięknej, biografii znanych ci postaci i własnych doświadczeń. 

5. „Mierzy się ponad cel, by trafić do celu”. (Karol  Bunsch) 
Bohaterowie maksymaliści – czego może się od nich nauczyć młody człowiek XXI wieku? 
 
6. „Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem”. (Dante Alighieri)
       O których bohaterach literackich i filmowych można powiedzieć, że przynieśli innym nadzieję?

7. „Dobro rodzi się wtedy, gdy ludzie zapominają o sobie”. (Lew Tołstoj) 
       Bohaterowie literaccy, którzy dla dobra innych potrafili wyzbyć się egoizmu, zapomnieć             o sobie. 

8. „Ludzie bowiem to anioły bez skrzydeł, i to jest właśnie takie piękne, urodzić się bez skrzydeł            i wyhodować je w sobie [...]”. (José Saramago)
      Do którego ze znanych bohaterów literackich i filmowych możesz odnieść słowa José  Saramagi? Uzasadnij swój wybór. 

9. „Są osoby, o których się pamięta, i osoby, o których się śni” (Carlos Ruiz Zafon) 
           Przywołaj bohaterów literackich, którzy utkwili w Twojej pamięci. Wyjaśnij, dlaczego właśnie oni.  

10. „Trzeba zgodzić się wewnętrznie na samotność,
        aby móc wypełnić ją
        pracą, 
        wysiłkiem,
        miłością,
        modlitwą. 
       Samotności, na którą się nie godzimy,
       Nie da się niczym wypełnić” (Anna Kamieńska)
Różne postawy bohaterów literackich i filmowych wobec samotności.

