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W 2021 roku obchodzimy 100-lecie urodzin  Stanisłwa Lema.  

 

Z tej okazji w ramach Miesiąca Języka Polskiego ogłaszamy konkurs plastyczny 

dla uczniów klas VI. 

 

Stanisław Lem (1921-2006) to jeden z największych pisarzy XX wieku, innowator i zarazem klasyk, 

futurolog i myśliciel. Poruszał się w ramach wielu gatunków literackich. Światową sławę 

i popularność przyniosła mu fantastyka naukowa. Jego książki przetłumaczono na 45 języków 

i wydano w łącznym nakładzie ponad 30 milionów egzemplarzy. W 2021 roku mija 100 lat od 

urodzin autora „Cyberiady” i z tej okazji zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym 

inspirowanym twórczością Stanisława Lema lub nawiązującą bezpośrednio do jego postaci. 
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Autor „Bajek robotów” znakomicie połączył 

w nich motywy baśniowe z elementami 

właściwymi dla fantastyki naukowej. Stanisław 

Lem odwołuje się do znanych wszystkim 

motywów literackich: istnienia królestw, 

pomnażania dóbr i bogacenia się władców, a także 

różnych sposobów walki między państwami. 

Występują tu elektrycerze, maszyna różnicowa 

walczy ze smokiem, a królewicz Ferrycy 

zakochuje się w królewnie Krystali. 

Młody czytelniku- to jedyna okazja, abyś 

zilustrował dzieła polskiego futurologa według 

Twojej wyobraźni! 

 
 

1. Konkurs plastyczny „Podróż do przyszłości” adresowany jest do uczniów klas VI naszej szkoły. 

2. Czas trwania Konkursu plastycznego: do 05.03.2021 r. 

3. Cele konkursu:  

 zachęcanie dzieci i młodzieży do poznawania biografii oraz dzieł polskiego futurysty Stanisław Lema,  

 poznawanie różnych dziedzin nowoczesnych technologii opisanych w „Bajkach robotów”,  

 rozwijanie wyobraźni przestrzennej „sięgającej gwiazd i kosmosu”,  

 kształtowanie zamiłowania do nowoczesnej literatury, jaką jest fantastyka naukowa,  

 zachęcanie do poznawania ludzi i miejsc związanych z osobą Stanisław Lema.  

4. Pracą konkursową jest praca plastyczna wykonana samodzielnie przez dziecko, w dowolnej technice 

artystycznej, może być nawet trójwymiarowa, w dowolnym formacie  nie mniejszym niż A4. Rysunek ma 

ilustrować dowolne utwory fantastyczne Stanisława Lema lub nawiązywać do fantastyki naukowej, np. do 

„Bajki o maszynie cyfrowej, co ze smokiem walczyła”.  

5. Po ocenie artystycznej zostaną wyłonieni laureaci. 

6. Organizator dopuszcza miejsca ex aequo.  

7. Nad przebiegiem eliminacji będzie czuwać Jury.  

8. Każda praca powinna być wykonana przez jednego autora.  

9. Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody.  

10. Wręczenie dyplomów odbędzie się w marcu 2021 r. 

11. Decyzje Jury Konkursowego są ostateczne.  

12. Nadesłane prace  nie podlegają zwrotowi.  

13. Poprzez udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora Konkursu 

danych osobowych w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  

14. Poprzez udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na zamieszczanie danych osobowych na stronach 

internetowych i profilach w portalach społecznościowych organizatora Konkursu, w publikacjach 

dotyczących Konkursu, w szczególności informujących o jego wynikach.  

15. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany Regulaminu.  

16. W przypadku zmiany Regulaminu Organizator zobowiązany jest poinformować o zachodzących zmianach 

zgłoszone do Konkursu placówki. Nadesłanie prac jest równoważne z akceptacją powyższego Regulaminu. 


