
 

 

poświęcony pamięci Sylwestra Chęcińskiego 

 
                                 „TUTAJ JESTEM WŚRÓD SAMYCH SWOICH” 

 

Organizator: 
I Liceum Ogólnokształcące im. J. Śniadeckiego w Dzierżoniowie 

 

Patronat: 
Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa 

Burmistrz Dzierżoniowa 

Starosta Dzierżoniowski 

Cele: 
-   przybliżenie sylwetki i twórczości związanego z Dzierżoniowem absolwenta  

I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Śniadeckiego, wybitnego reżysera                                                                

Sylwestra Chęcińskiego; 

-    propagowanie polskiej kultury filmowej. 
 

Regulamin konkursu: 
 

1.   Konkurs jest adresowany do wszystkich mieszkańców powiatu                

dzierżoniowskiego.  

 
2.   Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych: 

I –  szkoły podstawowe 

I –  szkoły ponadpodstawowe 

II – dorośli mieszkańcy Powiatu Dzierżoniowskiego 
 

 

Warunki udziału w konkursie: 
 

1. Na konkurs należy nadesłać recenzję wybranego filmu Sylwestra 

Chęcińskiego (lista w załączeniu). 

 

2. Recenzja nie może przekroczyć dwóch stron formatu A4 (czcionka Times 

New Roman, wielkość 12) i musi spełniać wszystkie wymogi tego gatunku.  

 

3. Każda praca powinna być podpisana godłem (pseudonimem autora), obok 

pseudonimu należy podać wiek.  

 

4. Do pracy musi być dołączona zaklejona koperta, w której należy umieścić 

kartkę z następującymi informacjami: imię i nazwisko autora pracy, data 

urodzenia, miejsce zamieszkania – dokładny adres z kodem i telefonem, 



adresem e-mail (jeśli praca była pisana pod kierunkiem nauczyciela – jego 

imię i nazwisko), nazwę i adres szkoły, nr telefonu. Do koperty należy także 

dołączyć uzupełnioną i podpisaną klauzulę informacyjną RODO. Zaklejoną 

kopertę należy podpisać tym samym godłem (pseudonimem), co pracę. 

 

 

5.  Nieprzekraczalny termin nadsyłania prac upływa 25 listopada 2022 roku. 

 

6. Jury oceni prace i ogłosi wyniki konkursu na początku grudnia 2022 r. 

 Zwycięska recenzja zostanie umieszczona w książce o Sylwestrze 

            Chęcińskim pod redakcją Haliny Trojanowskiej i Bartosza Kuświka oraz      

w Roczniku Dzierżoniowskim. 

 

7. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni pocztą; tą drogą 

otrzymają również zaproszenie na imprezę finałową. 

 

8. Decyzja jury konkursu jest nieodwołalna. 

 

9. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

 

10. Prace, które nie będą spełniały warunków regulaminu nie zostaną 

zakwalifikowane do udziału w konkursie i nie będą zwrócone nadawcom. 

 

Prace konkursowe po weryfikacji nauczycieli szkoły macierzystej prosimy 

wysłać na adres: 

 

 

I Liceum Ogólnokształcące im. J. Śniadeckiego w Dzierżoniowie 

ul. J. Piłsudskiego 10 

58-200 Dzierżoniów 

z dopiskiem „Recenzja filmowa” 

 

 

Lista tytułów filmów w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego: 

1. Agnieszka 46 

2. Historia żółtej ciżemki 

3. Tylko umarły odpowie 

4. Bo oszalałem dla niej 

5. Wielki Szu 

6. Rozmowy kontrolowane 

7. Przybyli ułani 

8. Legenda 

https://www.filmweb.pl/film/Agnieszka+46-1964-3728
https://www.filmweb.pl/film/Historia+%C5%BC%C3%B3%C5%82tej+ci%C5%BCemki-1961-6169

