
1. konkurs „Literackie calaveras” 

XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałam Dwujęzycznymi im. José Martí w Warszawie ogłasza konkurs 

„Literackie calaveras” skierowany do wszystkich uczniów naszego liceum z myślą o uczczeniu Dnia 

Zmarłych i przybliżeniu jednej z meksykańskich tradycji zwiazanych z tym dniem - pisania 

humorystycznych wierszy przypominających epitafium i ozdobionych rysunkami. 

 

REGULAMIN KONKURSU: 

1. Uczniowie mogą uczestniczyć indywidualnie lub w parach. 

2. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: 

a. calaveras pisane w j. polskim, 

b. calaveras pisane w j. hiszpańskim. 

3. Tematem konkursu jest: “Rok 1918 - bohaterowie polskiej niepodległości”. 

4. Prace konkursowe, zgodnie z meksykańską tradycją, zostaną napisane  wierszem i przypominać 

będą epitafium naznaczone uprzejmą krytyką przepełnioną humorem. 

5. Długość minimalna wiersza wynosić będzie dwie zwrotki.  

6. Prace zostaną ozdobione stosownymi rysunkami. 

7. Uczestnicy dostarczą swoje prace profesorowi Davidowi Vargasowi (sala 81) do dnia 29 

października 2018 do godziny 12:00. 

8. Wręczenie nagród nastąpi 30 października 2018. 

9. Jury składać się będzie z czterech nauczycieli i dwóch uczniów naszego liceum. 

10. Prace konkursowe stają się własnością naszego liceum, uczestnicy wyrażają zgodę na publikację 

prac i zdjęć z wręczenia nagród na stronie internetowej liceum. 

11. Pomocy merytorycznej udzielają:  prof. Candi García (s. 68) y prof. Waldemar Kiendziñski (s. 76). 

 

I concurso de “Calaveras literarias” 

El XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałam Dwujęzycznymi im. José Martí en Varsovia convoca el 

concurso “Calaveras literarias” dirigido a todos los alumnos de nuestro liceo con el objetivo de celebrar el 

Día de Muertos y conocer una de las tradiciones mexicanas de este día - la de escribir versos humorísticos 

a modo de epitafios y decorados con dibujos. 

BASES DEL CONCURSO: 

1. Los alumnos podrán participar de forma individual o en pareja. 

2. El concurso presenta dos categorías: 

a. calaveras escritas en polaco, 

b. calaveras escritas en español. 

3. El tema del concurso es: “Los próceres de la Independencia polaca de 1918”. 

4. Siguiendo la tradición mexicana, los trabajos tendrán que estar escritos a modo de epitafio, en 

verso y el estilo será de cordial crítica llena de humor. 

5. La extensión mínima exigida es de dos estrofas.  

6. Los trabajos irán decorados con dibujos  alegóricos. 

7. Los participantes entregarán sus trabajos al profesor David Vargas (sala 81) hasta el lunes 29 de 

octubre de 2018 a las 12:00. 

8. La entrega de premios tendrá lugar el 30 de octubre de 2018. 

9. El jurado estará compuesto por cuatro profesores y dos estudiantes del liceo.  

10. Los trabajos participantes pasan a ser propiedad de nuestro liceo, y los participantes aprueban su 

publicación así como de las fotos de la entrega de premios en la página web del liceo. 

11. Para consultas literarias dirigirse a:  prof. Candi García (s. 68) y prof. Waldemar Kiendziñski (s. 76). 


