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„Prawdziwa cnota krytyk się nie boi”. 
Ignacy Krasicki 

 
 

REGULAMIN XIV KONKURSU LITERACKIEGO 
„ŚLADAMI POLSKICH PISARZY I POETÓW” 

„W kręgu twórczości Ignacego Krasickiego” 
 
1. Organizator. 
Organizatorami konkursu są nauczyciele – poloniści z Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie Górnej. Konkurs 
odbywa się pod patronatem burmistrza gminy Rymanów Wojciecha Farbańca i dyrektora szkoły Piotra 
Ciska. 

2. Uczestnicy. 
Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III gimnazjum z gminy Rymanów, zainteresowanych życiem  
i twórczością Ignacego Krasickiego. W uzasadnionych przypadkach mogą wystartować uczniowie szkoły 
podstawowej. 

3. Zakres tematyczny. 
Tematyka wykracza poza program nauczania. Uczestnicy zobowiązani są do poznania biografii pisarza oraz 
poniższego kanonu lektur: 
• bajki („Czapla, ryby i rak”, „Przyjaciele”, „Ptaszki w klatce”, „Jagnię i wilcy”, „Malarze”), 
• satyry („Żona modna”, „Świat zepsuty”), 
• hymn „Święta miłości kochanej ojczyzny”, 
• poemat heroikomiczny „Monachomachia”, 
• powieść „Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki”. 

4. Cele ogólne. 
Celem konkursu jest przede wszystkim: 
• rozwijanie zainteresowań twórczością Ignacego Krasickiego i wspieranie uzdolnień uczniów, 
• rozbudzenie zamiłowania do czytania literatury polskiej, 
• wdrażanie uczniów do samokształcenia, 
• promocja uczniów zdolnych. 

5. Zgłoszenia. 
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie do dnia 17 lutego 2017 roku (piątek) imiennej listy 
uczestników (formularz w załączeniu) na adres: 

Gimnazjum im. Anny z Działyńskich Potockiej w Posadzie Górnej 
ul. 3 Maja 164 

38-481 Rymanów Zdrój 
lub pocztą elektroniczną: w_kilar@interia.pl 
Dana szkoła może wystawić maksymalnie 5 uczniów, którzy wystartują w turnieju wiedzy. 

6. Przebieg konkursu. 
Konkurs „W kręgu twórczości Ignacego Krasickiego” w formie testu jednokrotnego wyboru, obejmującego 
znajomość biografii autora, lektur konkursowych, zostanie przeprowadzony w dniu 15 marca br. (środa)  
o godz. 13:00. 

7. Nagrody. 
Laureaci otrzymują cenne nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy. Dla nauczycieli opiekunów 
przewidziano podziękowania. Konkurs jest bezpłatny. 

8. Uwagi końcowe. 
Prace uczniów ocenia jury wyłonione spośród nauczycieli opiekunów. 
 

Organizatorzy konkursu 
Alicja Kabiesz, Waldemar Kilar 
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