Świat zawdzięcza Marianowi Rejewskiemu
daleko więcej niż niejednemu generałowi…
(Stanisław Strumph-Wojtkiewicz, pisarz, dziennikarz, tłumacz)

MIĘDZYSZKOLNE KONKURSY
w ramach programu edukacyjno-wychowawczego
LICZ SIĘ Z REJEWSKIM
ROK WIELKIEGO MATEMATYKA I KRYPTOLOGA
pod honorowym patronatem
pani Janiny Sylwestrzak - córki Mariana Rejewskiego
Organizatorzy:

MUZEUM OŚWIATY

Cele:







upamiętnienie 110. rocznicy urodzin jednego z najbardziej znanych bydgoszczan;
rozbudzanie zainteresowania historią (w tym historią „małej ojczyzny”);
rozwijanie pasji badawczej i talentu twórczego dzieci i młodzieży oraz poszukiwanie
prawdy historycznej;
popularyzacja listu jako formy komunikacji służącej wymianie myśli i wyrażaniu
uczuć;
kształcenie umiejętności wyrażania myśli w sposób lapidarny - poprzez fraszkę,
limeryk lub aforyzm;
doskonalenie warsztatu literackiego.

Zespół Szkół nr 10, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy i Muzeum Oświaty
w Bydgoszczy zapraszają do udziału w dwóch konkursach organizowanych w Roku Mariana
Rejewskiego. To:
 Międzyszkolny konkurs literacko-historyczny List Mariana Rejewskiego
do... polegający na napisaniu pracy literackiej (maksymalnie strona A4, czcionka
Times New Roman, 11, interlinia 1,5), w której - wcielając się w rolę znanego
kryptologa - młodzież przedstawi wycinek z jego życia. Wybór adresata listu należy do
uczestników konkursu - może to być postać historyczna lub fikcyjna.
Listy oceniane będą według następujących kryteriów: zgodność z tematem, jego
oryginalne ujęcie, poprawność merytoryczna, zachowanie formalnych wyróżników
listu, dostosowanie stylu do formy wypowiedzi oraz adresata, przestrzeganie
poprawności językowej, ortograficznej, interpunkcyjnej oraz odpowiedni układ
graficzny.

 Złamać tajemnicę języka, czyli enigmy poetyckie - konkurs na małą formę
poetycką obejmujący krótki wiersz, fraszkę, limeryk oraz aforyzm, maksymę czy
sentencję (inne formy również dopuszczalne), w którym autor odnosi się do dokonań
polskich kryptologów, ich znaczenia, historycznych konsekwencji lub porusza powiązania
Mariana Rejewskiego z Bydgoszczą. Ponadto przedmiotem konkursu są krótkie utwory
poetyckie będące formą zabawy słowem, jego znaczeniem, ukazujące wieloznaczność
języka. Jeden autor może nadesłać do 3 utworów.
Oba konkursy skierowane są do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Termin nadsyłania prac:
Prace można przesyłać drogą mailową - kajarzembowska@gmail.com lub na adres
Zespołu Szkół nr 10 (ul. Karłowicza 2, 85-092 Bydgoszcz, dopisek: Licz się z Rejewskim)
do 26 października 2015 roku. Do prac należy dołączyć dane autora: imię, nazwisko,
klasę, szkołę, imię i nazwisko opiekuna oraz jego numer telefonu i oświadczenie:
„Oświadczam, że jestem autorką/autorem prac nadesłanych na konkurs”. Nauczycieleopiekunowie zostaną powiadomieni telefonicznie o wynikach konkursu. Gala finałowa
odbędzie się 16 listopada w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Mariana
Rejewskiego w Bydgoszczy (ul. M. Skłodowskiej-Curie 4).
Uwagi końcowe:









Prace konkursowe oceni komisja, powołana przez organizatora niniejszego konkursu.
Nie będą oceniane prace nadesłane po terminie.
Zgłoszenie do konkursu jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych na potrzeby konkursu. Nie będą one udostępniane osobom
trzecim.
Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i zastrzegają sobie prawo ich prezentacji
i publikacji bez honorarium za prawa autorskie w celu promocji uzdolnionych
uczniów.
Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne publikowanie przez Organizatora
nadesłanych prac.
Wyniki konkursu ogłoszone będą również na stronie internetowej szkoły:
www.zs10.bydgoszcz.pl.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z panią Patrycją Kowalczyk (504-838-622) lub panią
Agnieszką Żywiałowską (608-511-355).
Zapraszamy do udziału!

Katarzyna Jarzembowska i Agnieszka Żywiałowska
− nauczycielki języka polskiego
Patrycja Kowalczyk − nauczycielka historii

