
Lublin, 31.08.2016 r.

Szanowni nauczyciele, drodzy uczniowie,  kandydaci na poetów !

Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w  XIX Jesiennych Debiutach Poetyckich 

uczniów gimnazjów i liceów oraz wolontariuszy i  podopiecznych Fundacji Fuga Mundi w 

Lublinie.

Po raz pierwszy jest to ogólnopolski przegląd poezji   pod patronatem Wydziału Nauk 

Humanistycznych  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Uczestnicy przeglądu nadsyłają

3 wiersze o dowolnej tematyce, lecz szczególnie oczekiwane w tej edycji będą utwory poetyckie o 

Lublinie i jego 700-letniej historii.

W 1998 roku zainicjowała projekt młodzież  liceów ogólnokształcących, podopieczni oraz 

wolontariusze Fundacji Fuga Mundi . Głównym celem jest integracja młodych ludzi  poprzez 

wspólne zainteresowania literackie. Buduje ją współpraca uczniów, absolwentów i nauczycieli 

V LO, młodzieży niepełnosprawnej i rodziców, redaktorów „Akcentu” i członków Związku 

Literatów Polskich, sympatyków szkoły i wolontariuszy fundacji.  Wspólne zmagania literackie 

pomagają wzbogacić warsztat pisarski, uczą tolerancji oraz uwrażliwiają na los drugiego człowieka.

Jury konkursu od początku stanowiła  Redakcja „Akcentu” i  członkowie Związku 

Literatów Polskich; w tym roku obrady Jury odbędą się pod patronatem Wydziału Nauk 

Humanistycznych  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 

         Wszystkie wiersze zawsze wnikliwie analizowano i oceniano, przyznając tytuły Talentu Roku, 

nagrody i wyróżnienia. Młodzież miała  również szansę rozpoznawania własnych możliwości i 

doskonalenia warsztatu literackiego poprzez dyskusje z redaktorami „Akcentu” i poetami, gośćmi 

oraz jurorami Jesiennych Debiutów Poetyckich:

 B. Wróblewskim, W. Michalskim, B. Zadurą, W. Oszajcą, I. Kovácsem, A. Zaniewskim,

 T. Jastrunem, S. A. Łukowskim, M. Bajorem, U. Gierszon, K. Daukszewiczem, Ł. Jemiołą,

J. Samołykiem.

W tym roku gościem honorowym będzie Mateusz Pieniążek, doktor nauk humanistycznych, muzyk, 

poeta i prozaik.

Po raz pierwszy impreza odbyła się 12 października 1998 roku, a patronował jej wówczas 

Jerzy Harasymowicz. W kolejnych latach  „kandydatów na poetów” gościła Kawiarnia Literacka 

„Hades”, TVP Lublin, Teatr NN, DPS „Kalina”, V Liceum Ogólnokształcące w Lublinie, kino 

Bajka.  W ciągu 18 lat w przeglądzie wzięło udział 326 uczniów i 55 członków Fundacji Fuga 

Mundi w Lublinie. Przez osiemnaście lat trwania  projektu Jury wyróżniło 83 osoby i przyznało 22 

tytuły Talentu Roku.

Zgodnie z tradycją przeglądu corocznie ukazuje się okolicznościowy tomik poezji, w którym 

zamieszczone są nagrodzone przez Jury wiersze.

Serdecznie zapraszamy do udziału w przeglądzie i odkrywania  talentów literackich

                   Marzena Drozd ,Renata Sugier, Ryszard Kotowski



Ogólnopolski Przegląd Poezji

pod patronatem Wydziału Nauk Humanistycznych

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

XIX Jesienne Debiuty Poetyckie
25.11.2016

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA
Prosimy wypełnić drukowanymi literami

1.Imię i nazwisko…………………………………………………………...................................

2.Nazwa, adres, telefon szkoły…………………………………..................................................

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………............

3.Adres, na który Organizator ma wysłać powiadomienie/ zaproszenie………………………..

       ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

………………………………....................................................................................................

4.Kontakt telefoniczny/ e-mail………………………………………………………………......

5.Imię i nazwisko nauczyciela/ opiekuna……………………………………………………......

6.Tytuły 3 zgłoszonych do przeglądu wierszy…………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………....

7.Informacja o autorze/ nagrody, wyróżnienia, udział w konkursach, zainteresowania literackie itd./

…………………………………………………………………………………………………

....................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………

………………………………....................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………

………………………………....................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………

………………………………....................................................................................................

Oświadczenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika XIX JDP …...................................................................

dla potrzeb niezbędnych do realizacji XIX JDP, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, a 

także na wykorzystanie wizerunku na stronie internetowej V LO w Lublinie oraz w prasie, radiu i telewizji lokalnej. 

Osoba, której dane są przetwarzane , ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Administratorem 

danych osobowych uczestników XIX JDP jest V Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej- Curie, ul. Lipowa 7, 

20-020 Lublin.

Podpis rodzica, prawnego opiekuna ucznia/pełnoletniego ucznia/uczestnika

…...........................................................................................................



REGULAMIN

 Ogólnopolskiego Przeglądu Poezji

pod patronatem Wydziału Nauk Humanistycznych

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

XIX Jesienne Debiuty Poetyckie
Listopad 2016

1. Celem przeglądu jest:

a/ inspirowanie młodzieży do rozwijania talentu literackiego i  tworzenie warunków do aktywności 

twórczej,

b/ przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym,

c/ promocja laureatów poprzez druk nagrodzonych utworów w okolicznościowym tomiku poezji,

d/ doskonalenie warsztatu literackiego poprzez dyskusje z jurorami i spotkania poetami- gośćmi 

honorowymi przeglądu,

e/wykazanie zasady równych szans / uczestnicy z małych miejscowości, osoby

    z niepełnosprawnością,

f/integracja ze środowiskiem osób niepełnosprawnych- równorzędnych uczestników konkursu 

literackiego

g/ kształtowanie postaw etycznych (tolerancja, odpowiedzialność, godność, wrażliwość)  i 

estetycznych

2. Uczestnikami Przeglądu mogą być uczniowie gimnazjów i liceów z całej Polski, absolwenci V 

Liceum Ogólnokształcącego, podopieczni i współpracownicy Fundacji Fuga Mundi w Lublinie.

3. Każda placówka  może zgłosić do 2 uczestników. Większa liczba zgłoszeń jest możliwa tylko po 

wcześniejszym  ustaleniu tego z Organizatorem.

4. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie 3 niepublikowanych, własnych wierszy o dowolnej 

tematyce,  wydrukowanych w 3 egzemplarzach, podpisanych imieniem i nazwiskiem autora 

oraz wypełnienie karty zgłoszenia, która jest jedyną, konieczną informacją o autorze. W XIX  edycji 

konkursu szczególnie oczekiwane będą wiersze o Lubinie i jego 700-letniej historii.

5. Prace niespełniające wymagań regulaminowych nie będą uwzględniane w Przeglądzie.

6. Termin nadsyłania/ składania  prac wraz z kartami uczestnictwa upływa 3.10.2016 r.

7.   Prace należy przesyłać  na adres: V Liceum Ogólnokształcące , ul. Lipowa 7, 20-020 Lublin

                             z dopiskiem: XIX Jesienne Debiuty Poetyckie

        lub składać osobiście  na ręce p. Marzeny Drozd, p. Renaty Sugier, p. Ryszarda Kotowskiego

        lub w sekretariacie V  LO   w Lublinie.  

        8.   W skład Komitetu Głównego konkursu wchodzą Organizatorzy: V Liceum Ogólnokształcące w

              Lublinie, Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Związek

              Literatów  Polskich/Oddział Lublin, Fundacja Fuga Mundi.

              Komitet Główny przeglądu  dokona oceny nadesłanych utworów przyznając tytuł Talentu

              Roku  2016, nagrody i wyróżnienia.

       9.    Dodatkowe upominki otrzymają uczniowie/absolwenci/podopieczni Fundacji – mieszkańcy 

Lublina, 

               za nagrodzone wiersze o mieście i jego 700- letniej historii.

      10.  Ogłoszenie wyników , wręczenie nagród i publiczna prezentacja nagrodzonych utworów połączone

              będą ze spotkaniem z jurorami i gościem honorowym XIX JDP, co nastąpi podczas Koncertu

              Debiutów 25 listopada 2016 r. w Lublinie (szczegółowy plan we wrześniu 2016 r. na stronie

              www.5lo.lublin.pl)

       11. Nagrody i dyplomy nieodebrane w czasie finału nie będą przesyłane uczestnikom.

       12. Organizatorzy  nie zwracają kosztów podróży ani zakwaterowania  oraz zastrzegają sobie prawo

              do nieodpłatnych publikacji wierszy w prasie i na stronie internetowej; nadsyłane prace nie będą

              zwracane.

       13. Wszelkie kwestie sporne w sposób ostateczny rozsądza Komitet Główny Przeglądu działający

              w imieniu   Organizatorów.

       14. W sprawach organizacyjnych należy kontaktować się z sekretariatem konkursu, który mieści się

               w  V LO ul. Lipowa 7 w Lublinie. Pracami sekretariatu kierują i szczegółowych    informacji   

               udzielają:  Marzena Drozd, Renata Sugier, Ryszard Kotowski. 

               Pytania można również kierować na adresy  e-mailowe:

               marzena.drozd@poczta.onet.pl,    renata.sugier@wp.pl, ryskotowski@vp.pl

              z dopiskiem   XIX   Jesienne Debiuty Poetyckie.

ZAPRASZAMY


