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 Kto ma pecha, to na prostej drodze nogę złamie. 
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Dyrekcja Gimnazjum nr 5 
im. Króla Władysława Jagiełły w Łodzi 
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Kochani! 
 
Spotkanie z Wami rozpocznę od pytania - czy jesteście zabobonni? 

Wierzycie, że pukanie w niemalowane drewno oddali złe moce, a 

złapanie się za guzik po spotkaniu kominiarza przyniesie 

szczęście? Czy zmieniacie trasę, gdy czarny kot przebiegnie Wam 

drogę i unikacie cyfry 13? A może nosicie przy sobie amulet na 

szczęście, a przed klasówką chowacie pod poduszkę książkę, żeby 

wiedza sama wchodziła Wam do głowy? Jeśli tak, to z pewnością 

macie skłonność do magicznego myślenia. To świetnie. Bo właśnie 

teraz, kiedy spotkamy się po raz trzynasty, potrzebna nam będzie 

magiczna wiara w dobrą moc cyfry 13 – na przekór zabobonom  

i niedowiarkom. 

Chwytajcie zatem za pióra i opowiedzcie historie niezwykłe, 

poważne, niesamowite bądź  absurdalne, jakie się Wam lub innym 

przytrafiły, pechowe i szczęśliwie zakończone. A może stworzycie 

poradnik dla pesymistek i pechowców bądź vademecum szczęścia.   

Nie zwlekajcie zatem, wybierzcie dowolną formę literacką, piszcie 

prozą lub wierszem i … wygrywajcie wspaniałe nagrody! 

 

 REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO 
„I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ANDERSENEM” 

 
Założenia ogólne 
Cele: 
rozwijanie zainteresowań literackich i kulturowych, 
motywowanie do czytania i samodzielnego redagowania wypowiedzi, 
kształtowanie wyobraźni i umiejętności twórczych. 
 
Uczestnicy konkursu: 
Uczniowie gimnazjum i szkół podstawowych z potwierdzoną dysleksją. 
 
Terminy: 
Podpisane prace uczniów należy przesyłać do 10 maja 2017 r.  
na adres: 

Gimnazjum nr 5, ul. H. Sienkiewicza 117, 90-301 Łódź 
Do tekstu należy dołączyć kartę zgłoszeniową oraz prace na nośnikach 
elektronicznych. 
 
UWAGA!  Prosimy koniecznie o telefoniczne potwierdzenie 
obecności w dniu finału. 
 
Ocenianie: 
Prace zostaną ocenione w dwóch grupach wiekowych – szkoła 
podstawowa i gimnazjum. Oceny dokonają nauczyciele języka polskiego 
i specjaliści do spraw dysleksji. Kryteria dotyczyć będą sprawności 
językowej, oryginalności ujęcia tematu, wykazania się samodzielnością 
przemyśleń, ciekawego stylu wypowiedzi. 
 
Rozstrzygnięcie konkursu: 
Ogłoszenie wyników odbędzie się 19 maja 2017 roku o godz. 9.00. 
Wszyscy uczestnicy finału otrzymają dyplomy, laureaci – autorzy 
najciekawszych prac – otrzymają ciekawe nagrody. Nagrodzone prace 
zostaną opublikowane na stronie www.ptd-lodz.pl 
Nauczyciele – opiekunowie otrzymają stosowne zaświadczenia. 
 
Informacje i szczegółowe wyjaśnienia pod numerem telefonu  
(42) 636-13-06. 
Patronat na konkursem objęło Polskie Towarzystwo Dysleksji Oddział  
w Łodzi 
 

Autorka edycji 
Anna Jędrych 



 
 
KARTA ZGŁOSZENIOWA 

Do XIII edycji Konkursu Literackiego 

Dla Uczniów z Dysleksją 
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Imię i nazwisko ucznia 
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Data wydania opinii o dysleksji i nazwa instytucji,  
która wydała dokument 
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