
 
 
 
 

Z okazji setnej rocznicy urodzin Stanisława 
Lema Szkoła Podstawowa nr 3 

zaprasza wszystkie szkoły powiatu 
kłodzkiego do udziału w konkursie  

 
 
 
 

 
 
 
 

„Widziałem przyszłość”, czyli opowiadanie science fiction 
REGULAMIN KONKURSU 

 
Stanisław Lem przewidział m.in. druk 3D, tablety, pendrive, smartfony, audiobooki, ebooki, 
wszechogarniającą sieć informacyjną – „bibliotekę trionów”, która do złudzenia przypomina 

wyszukiwarkę Google i wiele innych. O wszystkich tych wynalazkach pisał już w latach 50 i 60 XX 
wieku. Opisał nieznane krainy w Kosmosie oraz ludzkie próby kontaktu z innymi cywilizacjami. Jedno 

z jego dzieł pt.: „Obłok Magellana” dzieje się  
w XXXI wieku… 

 
I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 3 w Kłodzku. 

2. Celem konkursu jest: 

- zachęcenie uczniów do tworzenia miniatur literackich; 

- kształcenie umiejętności redagowania opowiadania o cechach science fiction; 

- zainteresowanie uczniów utworami „Bajki robotów” i „Cyberiada” Stanisława Lema,  

z których mogą czerpać inspiracje, (ale nie jest to konieczne!); 

II. Warunki konkursu 

1. Udział w konkursie mogą brać uczniowie klas VI-VIII szkół podstawowych powiatu 

kłodzkiego. 

2. Opowiadanie powinno zawierać co najmniej 3 strony formatu A4. Należy zastosować 

czcionkę Arial w rozmiarze 12 i przesłać wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową na adres 

mailowy:   d.wegrzyn@sp3.klodzko.pl  do dnia 30 maja 2021 r.  

3. Zgłoszenia do konkursu musi dokonać opiekun uczestnika. 

mailto:d.wegrzyn@sp3.klodzko.pl


4. Biorąc udział w konkursie wyraża się zgodę na opublikowanie pracy wraz z imieniem  

i nazwiskiem autora na stronie internetowej i Facebooku  Szkoły Podstawowej nr 3  

w Kłodzku. 

5. Zwycięzcę poprosimy o podanie adresu, na który prześlemy nagrodę. 

III. Ocena i nagrody 

1. W czerwcu komisja konkursowa rozstrzygnie konkurs i ogłosi wyniki na stronie 

internetowej https://www.sp3.klodzko.pl/  oraz na Facebooku szkoły. 

2. Prace będą oceniane według następujących kryteriów: 

• oryginalność przy opracowaniu tematu; 

• spójność formy opowiadania science fiction; 

• ogólne wrażenie artystyczne. 

3. W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe. 

4. Wyniki konkursu zwierające imiona i nazwiska autorów nagrodzonych prac zostaną 

podane na stronie internetowej https://www.sp3.klodzko.pl/ . 

5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu. 

Kontakt telefoniczny: 

Koordynator: Dorota Węgrzyn 603 557 860 

Anna Dziębowska 661 742 234 
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