III - ADMIRALSKI REJS - Ogólnopolski Konkurs Pamięci Admirała Józefa Unruga
KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY

1.
ZAMYSŁ - Konkurs w założeniu cykliczny, by kolejnymi edycjami „dopłynąć” do 2025 roku, tj.
do 100 rocznicy nominacji na stanowisko Dowódcy Floty II RP, którą to Józef Unrug otrzymał z rąk
ówczesnego Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, 19 V 1925 roku. Tegoroczne rozstrzygnięcie
odbędzie się 18 maja 2018 roku (piątek).

2.
CEL - Konkurs ma na celu propagowanie pamięci, dokonań i postawy admirała, żołnierza,
jeńca, tułacza, wielkiego wychowawcy wielu pokoleń marynarzy, modernizatora marynarki wojennej,
człowieka, o którym zapomniano przez całe dziesięciolecia.

3.
ADRESAT - Konkurs adresowany jest do szkół, których patronem jest admirał Józef Unrug.
W 2015roku były to szkoły: SP w Laskach Wielkich (Województwo Kujawsko - Pomorskie) i szkoły w
Województwie Pomorskim - SP Nr 17 w Gdyni, Ogólnokształcące Liceum i Gimnazjum Programów
Indywidualnych w Gdańsku - Oliwie oraz w Ustce - CSMW (dorośli). W tym roku zaproszenie do
konkursu kierowane jest do wszystkich osób, szkół, instytucji, organizacji, które chcą uczestniczyć w
wielkim święcie – obchodach 100 lecia niepodległości Polski.
4.

ZAKRES
Konkurs będzie przebiegać w dwóch kategoriach literackiej i plastycznej.
Literacki – poezja, proza, esej, opowiadanie, list.
Plastyczny – sposób artystycznej wypowiedzi dowolny.
Uczestnicy konkursu podzieleni zostali na grupy wiekowe:
- szkoła podstawowa
- gimnazjum i liceum, inne szkoły średnie
- dorośli, studenci,

5.

JURY
Konkurs literacki

•

Mariusz Borowiak z Gniezna - autor ponad 50 książek pisarz marynista, dokumentalista,
historyk, dziennikarz, biograf admirała, autor dwóch biografii.



Marek Wilgórski – historyk, regionalista publikujący a lokalnej prasie, autor audycji
historycznych w Radiu Żnin, nauczyciel historii w szkołach podstawowych i gimnazjach.

•

Katarzyna Rodziewicz -dziennikarka, autorka esejów historycznych o admir. J. Unrugu,
biogramu w encyklop. „Wielcy Polacy z Królestwa Kongresowego i Zaboru Pruskiego”,
kustosz i posesjonatka zespołu dworsko-parkowego Dwór Marzeń z Izbą Admiralską w Sielcu.

Konkurs plastyczny
•

dr Agnieszka Wysocka – historyk sztuki, wykładowczyni UKW w Bydgoszczy, pracowniczka
KPCK w Bydgoszczy (Pracownia Dziedzictwa Kulturowego), bada architekturę XIX i XX wieku.

•

Lech Łbik - historyk, kierownik Pracowni Dziedzictwa Kulturowego Kujawsko-Pomorskiego
Centrum Kultury w Bydgoszczy, badacz dziejów Kujaw, Wielkopolski i Pomorza.

•

Katarzyna Rodziewicz – pomysłodawczyni i prowadząca warsztaty plastyczne , autorka kilku
wystaw plastycznych, architekt krajobrazu, projektantka wnętrz, florystka artystyczna.
artystyczna.

6.
POKŁOSIE - Uczestnicy nagrodzeni i wyróżnieni w konkursie, zostaną zaproszeni na uroczyste
ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. Na najznamienitszego zwycięzcę – laureata w dwóch
kategoriach (literackiej i plastycznej, o ile uczestnik zaprezentuje swoje prace ), czeka nagroda główna
Złotego Admirała. Ponadto przewidziane są nagrody rzeczowe – sprzęt multimedialny, a także
nagrody niespodzianki. Dla zwycięzców w kategorii dorosłych, organizator przewidział nagrodę w
postaci weekendu admiralskiego w Dworze Marzeń dla laureata wraz z osobą towarzyszącą.
7.

ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE

Motto przewodnie tegorocznej edycji „ Admiralski kurs na niepodległość – 100 lat później”
Forma Literacka


Każdy uczestnik ma prawo do złożenia swoich prac literackich w jedynym, wybranym przez
siebie sposobie wypowiedzi:
- poezja - nie więcej niż 3 utwory,
- proza, esej, opowiadanie, list – w wymiarze bezwzględnie nieprzekraczającym 4 strony
standardowego maszynopisu.



Prace należy przygotować w jednym egzemplarzu w wersji papierowej. Utwory winny być
opatrzone, podpisane godłem, w osobnej kopercie. Takim samym godłem winna być
opatrzona koperta dołączona do przesyłki, zawierająca dane osobowe Uczestnika tj. imię,
nazwisko, wiek, nazwę szkoły (instytucji), adres korespondencyjny, w przypadku dzieci i
młodzieży także nazwisko Opiekuna artystycznego, jeśli takowy występuje. Drugi egzemplarz
stanowi list elektroniczny z zapisaną w wersji word lub pdf wersją utworów, opatrzonych
jedynie godłem (podane w temacie listu np. Admiralski Rejs – BARON), takim samym, jak
prace nadesłane w wersji papierowej.

Forma Plastyczna (sposób artystycznej wypowiedzi dowolny)


Prace plastyczne nie powinny swoimi rozmiarami przekraczać formatu:
- prace malarskie, fotograficzne, rękodzielnicze (płaskie) 40x50 cm
- prace rzeźbiarskie nie wyższe niż 40 cm.

• Każdy Uczestnik ma prawo do złożenia jednej swojej pracy plastycznej w wybranym przez
siebie sposobie wypowiedzi. Wyjątek stanowią prace fotograficzne. Uczestnik ma prawo do złożenia
do trzech dzieł.
• Prace należy opatrzeć, podpisać godłem. Takim samym godłem winna być opatrzona koperta
dołączona do przesyłki, zawierająca dane osobowe Uczestnika tj. imię, nazwisko, wiek, datę
urodzenia, nazwę szkoły, instytucji, adres korespondencyjny, w przypadku dzieci i młodzieży nazwisko
Opiekuna Artystycznego, jeśli takowy występuje.
 Wszyscy Uczestnicy konkursu zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia, że prace
są ich autorstwa, nie są obciążone żadnymi prawami osób trzecich, nigdy wcześniej nie były
publikowane, wystawiane i nieprezentowane na innych konkursach. Oświadczenie to należy podpisać
własnoręcznie imieniem i nazwiskiem, sygnować datą podpisu i dołączyć do koperty z godłem.
W przypadku niepełnoletnich Uczestników, podpis winien złożyć również jeden z Rodziców lub
Opiekun Artystyczny.


Termin nadsyłania prac upływa bezwzględnie z dniem 26 marca 2018 roku (do godziny 23.59
w przypadku poczty elektronicznej). Wszystkie przesyłki dostarczone po tym dniu, powodują
dyskwalifikację Uczestnika, jak i Jego dzieł, co oznacza, że nie będą brały udziału w konkursie.



Prace biorące udział w Konkursie zachowują autorstwo Uczestnika, jednak stają się
własnością Organizatora.



Adres, na który należy przysyłać prace: Dwór Marzeń, Sielec 1, 88-400 Żnin.
W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt pod nr. tel 604 40 14 66 lub pod adresem
elektronicznym dwormarzen@op.pl

Wszystkim Uczestnikom
piszącym – życzę lekkiego pióra,
plastykom – śmiałych pociągnięć „pędzlem”.
Do zobaczenia na gali .

Katarzyna Barbara Rodziewicz

Kustosz Zespołu Dworsko-Parkowego
Z Izbą Admiralską Józefa Unruga
Dwór Marzeń w Sielcu

