
      Parafrazując słowa  mistrza Juliusza Słowackiego, niewątpliwie zgodzimy się z nim, że precyzyjne  
i poprawne, a jednocześnie autentyczne i emocjonalne przelewanie własnych myśli na papier nie jest 
wcale łatwą sztuką. Nasz język ojczysty ma bowiem wiele odmian. Mając na uwadze zainteresowanie 
młodych ludzi złożonością  języka polskiego, potrzebę zabawy tym językiem, określania nim relacji 
rówieśniczych czy odgradzania się od dorosłych, zapraszamy uczniów liceów, techników, szkół 
branżowych z Kielc i powiatu kieleckiego do udziału w konkursie organizowanym w ramach   
XXIX Tygodnia Kultury Języka.  

       Rok szkolny 2020/2021 to czas pandemii. W tej trudnej codzienności szkolnej poszukajcie 
światełka w poezji – Waszej poezji. Zachęcamy poetów do przemówienia słowem poetyckim, którym 
traficie do naszych serc i pozwolicie nam zapomnieć o tym, co rozgrywa się na naszych oczach. 
Stwórzcie w swoich wierszach przestrzeń dla Was bezpieczną, wykreowaną za pomocą języka 
młodości, w której poczujemy się szczęśliwi, bezpieczni, ale również skłonni do refleksji.  

REGULAMIN KONKURSU POETYCKIEGO  

Chodzi  o to, aby język młodych, powiedział wszystko, co pomyśli ich głowa… 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
Organizatorem Konkursu jest V Liceum Ogólnokształcące im. ks. P. Ściegiennego w Kielcach.  

2. UCZESTNICY KONKURSU 
Uczestnikami konkursu mogą być  uczniowie liceów, techników, szkół branżowych z Kielc i powiatu 
kieleckiego. 

3. PRZEDMIOT KONKURSU 
Przedmiotem konkursu jest twórczość uczniów o charakterze poetyckim, napisana językiem młodych. 

4. CEL I TEMAT KONKURSU 
Celem konkursu jest rozwijanie pasji i talentów literacko-poetyckich młodzieży. 

5. Regulaminu konkursu 
a. Do konkursu można zgłaszać prace niepublikowane dotychczas - maksymalnie 3 utwory w formie 
elektronicznej (Times New Roman, 12).   

b. Do konkursu zostaną dopuszczone wiersze o różnorodnej, dowolnej tematyce. 

c. Każdy wiersz musi zostać opatrzony informacją zawierającą następujące dane: imię i nazwisko 
autora, szkołę, krótką prezentację autora. 

d. Do prac uczestników konkursu powinno zostać dołączone oświadczenie, zawierające zgodę na 
publikację tekstów. 

e. Prace należy przesłać na adres 

ewawojcieszynska@5lo.kielce.eu lub agnieszkabandura@5lo.kielce.eu 

6. CZAS TRWANIA KONKURSU 
a. Ostateczny termin przesłania prac konkursowych mija 17 marca 2021 roku. 

b. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 19 marca 2021 roku. 
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c. O wynikach konkursu Organizatorzy powiadomią pisemnie, przedstawiając zwycięzców na stronach 
internetowych: V LO im. ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach oraz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
w Kielcach. 

7. NAGRODY I KRYTERIA ICH PRZYZNAWANIA 
a. Wybór najciekawszego i najbardziej oryginalnego wiersza zostanie dokonany 19 marca 2021 roku. 

b. Jury Konkursu ocenia prace wg następujących kryteriów: 

- wartość merytoryczna wiersza, 
- wartości artystyczne i oryginalność języka, 
- związek z wzorcami kulturowymi. 

c. Nagrodą główną jest tytuł Poety Kodu Młodości 

d. Wszyscy poeci otrzymają dyplomy. 

 

 


