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XVI
MIÊDZYNARODOWY KONKURS LITERACKI
dla m³odych Polaków mieszkaj¹cych
poza granicami kraju

Tematy konkursu:
dla dzieci w wieku 9-13 lat

· Moja wigilijna opowieœæ.
·
·

Opowiedz o Wigilii w swoim domu lub puœæ wodze fantazji.

dla m³odzie¿y w wieku 14 -19 lat
· „Miejsca i czasy.

Portrety Kresów w literaturze polskiej”.
·

Wybierz fragment ulubionego utworu - ukazuj¹cego Kresy dawnej Rzeczypospolitej w wybranym okresie historycznym i uzasadnij swój wybór.

·
·
·

To tu rodzi³y siê najwybitniejsze dzie³a poezji i prozy: Mickiewicz
i Orzeszkowa… Mi³osz, Schulz i Mackiewicz… Rodziewiczówna i Sienkiewicz… Obrazy utrwalone na zawsze: mityczne Wilno, Lwów i Drohobycz… Niemen, Dniestr i Nieœwie¿a – rzeki
dzieciñstwa… rojsty i czahary… Mo¿esz tez wybraæ pisarza mniej znanego - spoza utrwalonego kanonu literackiego.
·
Kresy – termin, który przez Bia³orusinów, Ukraiñców i Litwinów uznany zosta³
za niesprawiedliwy i prowokuj¹cy. Mo¿emy mówiæ Pogranicze, ale nie oddaje to istoty i miejsca Kresów w literaturze polskiej.

·

· Nie skrzyd³a tworz¹ anio³a.
Mo¿esz napisaæ bajkê, esej, reporta¿, wywiad, wiersz…. Mo¿esz te¿ zaskoczyæ nas czymœ zwyczajnym – podzieliæ siê swoimi wspomnieniami,
wra¿eniami, refleksjami. Forma dowolna, byle by³o ciekawie, emocjonuj¹co, sentymentalnie, strasznie lub zabawnie.

Cele konkursu:
- podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej
- pog³êbianie znajomoœci jêzyka polskiego
- pielêgnowanie pasji
- odkrywanie talentów
- rozwijanie zainteresowañ
- nagradzanie zdolnych i utalentowanych uczniów

Warunki uczestnictwa:
Forma literacka dowolna.
·
·Prace musz¹ byæ samodzielne .
· Prace wy³¹cznie indywidualne (w formie elektronicznej czcionk¹
o rozmiarze 12, interlinia 1,5) nie powinny przekraczaæ 5 stron . Proszê umieœciæ swoje imiê i nazwisko w lewym górnym rogu strony 1
· Do pracy nale¿y do³¹czyæ dok³adnie i czytelnie wype³nion¹ KARTÊ ZG£OSZENIA.

· Prace napisane w jêzyku polskim nale¿y przes³aæ w wersji elektronicznej na adres:

ijanikowska@cmjordan.krakow.pl
Nagrody:
Laureaci otrzymaj¹ dyplomy i nagrody.
Planowan¹ g³ówn¹ nagrod¹ (w starszej kategorii wiekowej!)
jest zaproszenie do udzia³u w Wakacyjnych Spotkaniach
Artystycznych.

Termin nadsy³ania prac up³ywa 28 lutego 2016 r.
Dodatkowe informacje na temat Konkursu mo¿na otrzymaæ
pisz¹c na adresy:

ijanikowska@cmjordan.krakow.pl

lub:

Centrum M³odzie¿y
31-123 Kraków, ul. Krupnicza 38
z dopiskiem
Konkurs literacki dla m³odzie¿y polonijnej

