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Z wykształcenia jest plastykiem, z upodobania – fotografikiem, z ducha – poetką. Z 
potrzeby serca natomiast – człowiekiem drogi, chrześcijanką zdążającą do Pana 
opłotkami codzienności, każdej niedzieli służącą w swojej parafialnej świątyni [św. 
Krzyża] jako lektor – sługa Słowa, która to posługa owocowała często w tak zaskakujący 
sposób – jak choćby zaproszeniem do czytania Listu do artystów Jana Pawła II w 
katedrze poznańskiej (…) 

         Roman Bąk 

Poezja tej autorki wyrasta z otaczającej ją codzienności; przede wszystkim ze 
zwykłych/niezwykłych zdarzeń dziejących się w jej górczyńskim domu i jego najbliższej 
okolicy; fascynacji nocą, wodą, przyrodą, ptakami i cudem istnienia. Jest zarazem 
naturalna jak powietrze, którym oddychamy i padający zimą śnieg, i niezwykła jak 
lodowe obrazy na szybie i kształt pojedynczej gwiazdki. 

         Andrzej Haegenbarth 
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Z olbrzymią przyjemnością pragnę poinformować, że Maria Magdalena Pocgaj będzie 
bohaterką tegorocznego projektu – VI edycji Gminnego  Konkursu:  Znamy poetów z 
Wielkopolski.  

Do udziału w konkursie serdecznie zapraszamy uczniów klas siódmych szkół podstawowych  
z  Gminy Mosina. 

Koordynator konkursu      Dyrektor SP nr 2 w Mosinie 

mgr Wiesława Szubarga     mgr Alicja Trybus 

 

Cele konkursu: 

- zainteresowanie uczniów twórczością poetów związanych z Wielkopolską (w roku 

szkolnym 2020/2021 bohaterką konkursu  będzie Maria Magdalena Pocgaj), 

- poszerzenie wiedzy na temat życia i twórczości poetów związanych z Wielkopolską, 

- budzenie wrażliwości na piękno poetyckiego słowa, 

- doskonalenie umiejętności recytatorskich, 

- doskonalenie umiejętności pracy z multimediami. 

Regulamin konkursu 

1. Organizatorem konkursu pod hasłem:  Znamy poetów z Wielkopolski  jest Szkoła Podstawowa 
nr 2 w Mosinie. (email: sekretariat@sp2mosina.edu.pl), koordynatorem – Wiesława 
Szubarga.  

2. Adresatem konkursu są uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Mosina. 
3. Konkurs dotyczy poetów związanych z Wielkopolską. 
4. W roku szkolnym 2020/2021 organizator  proponuje uczestnikom konkursu skupienie się na 

życiu i twórczości poetki, Marii Magdaleny Pocgaj oraz recytacji jej wierszy. 
5. Konkurs składa się z dwóch etapów – etapu szkolnego podzielonego na dwie części oraz 

etapu gminnego podzielonego na dwie części (w etapie gminnym obie części odbywają się 
tego samego dnia).  

6. Etap szkolny dotyczyć będzie ogólnych informacji oscylujących wokół życia i  twórczości 
poetki  oraz recytacji jej wierszy.  

7. W etapie szkolnym (I część konkursu) uczniowie udzielą pisemnych odpowiedzi na 
zaproponowane przez organizatora konkursu pytania. W etapie gminnym (międzyszkolnym) 
podobnie. Zasady etapu szkolnego i gminnego  określa  Załącznik nr 1   

8. W etapie szkolnym (II część konkursu) miłośnicy poezji wezmą udział w konkursie 
recytatorskim. Zasady etapu szkolnego i gminnego konkursu recytatorskiego określa 
Załącznik nr 2   

9. Do gminnego etapu konkursu szkoły wyznaczą trzyosobowe zespoły (uczniowie, którzy 
uzyskali największą ilość punktów za test w etapie szkolnym  + 2 uczniów (uczniowie ci nie 
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biorą udziału w rozwiązywaniu testu) reprezentujących szkołę jako recytatorzy – łącznie pięć 
osób). 

10. Na I część etapu gminnego konkursu trzyosobowe drużyny przygotowują prezentację 
multimedialną dotyczącą życia i twórczości Marii Magdaleny Pocgaj. Zasady I części 
konkursu w etapie gminnym określa Załącznik nr 3  

11. Podczas II części etapu gminnego konkursu jego uczestnicy przygotowują recytację 
wybranego wiersza poetki. Zasady II części konkursu w etapie gminnym określa Załącznik 
nr 2  

12. I i II część etapu gminnego odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 2  w Mosinie 14.05.2021r. 
o godz. 9.00 

13. Szkoły wyrażające wolę wzięcia udziału w konkursie   proszone są o poinformowanie o tym 
fakcie organizatora do 26. 02. 2021 roku. 

14. Podczas etapu gminnego konkursu przyznane zostaną: I, II, III miejsce dla poszczególnych 
drużyn za prezentacje multimedialne. 

15. Podczas etapu gminnego przyznane zostaną: I, II, III miejsce dla indywidualnych uczestników 
konkursu za recytację. 

16. Poszczególne konkursy są punktowane, szczegółowe informacje zawierają załączniki. 
17. Suma punktów uzyskanych za test (etap szkolny), prezentacje multimedialne (etap gminny), 

recytacje (etap gminny) zadecyduje o przyznaniu Grand Prix głównemu zwycięzcy 
(drużynie).  

18.  O ostatecznych wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani w dniu, w którym 
odbędzie się etap gminny. 

Załącznik nr 1 
 
Etap szkolny konkursu „Znamy poetów z Wielkopolski” 

1. W etapie szkolnym uczniowie udzielą pisemnych odpowiedzi na zaproponowane przez 
organizatora konkursu pytania.  

2. Podczas przygotowań do etapu szkolnego uczniowie mogą skorzystać z następujących 
pozycji dostępnych w Internecie:  
 
Maria Magdalena Pocgaj 
https://zlpinfo.eu/czytelnia/maria-magdalena-pocgaj.html  
 
Maria Magdalena Pocgaj 
https://lubimyczytac.pl/autor/63795/maria-magdalena-pocgaj  
 
Bamberski Górczyn ma swój urok: 
https://gloswielkopolski.pl/bamberski-gorczyn-ma-swoj-urok/ar/10484048  
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Maria Magdalena Pocgaj w Piwnicy Duchowej 
http://wlkpzlp.danutabartosz.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1780:ma
ria-magdalena-pocgaj-w-piwnicy-duchowej&catid=134:pocgaj-maria-magdalena&Itemid=53 
 
Medal Sanctus Petrus – Sanctus Paulus, przyznany Marii Magdalenie Pocgaj przez 
Arcybiskupa Poznańskiego 
http://zlp-poznan.e-kei.pl/wiesci-z-poznania/medal-sanctus-petrus-sanctus-paulus-przyznany-
marii-magdalenie-pocgaj-przez-arcybiskupa-poznanskiego-stanislawa-gadeckiego/ 
 

 
Finisaż wystawy fotografii Marii Magdaleny Pocgaj "Mój lapoński sen" 
https://www.koszykowa.pl/17-aktualnosci/wydarzenia-kulturalne/4011-wystawa-fotografii-
marii-magdaleny-pocgaj-moj-laponski-sen 
 
Maria Magdalena Pocgaj w Galerii Miejskiej w Mosinie 
https://pisarze.pl/2017/10/13/kalina-izabela-ziola-poznan/ 
 
Chodzę z głową w chmurach. Maria Magdalena Pocgaj w Galerii Miejskiej w Mosinie 
https://www.facebook.com/events/chodz%C4%99-z-g%C5%82ow%C4%85-w-chmurach-
maria-magdalena-pocgaj-w-galerii-mie/140413769942748/ 
 
Przygotowując się do etapu szkolnego uczniowie winni zapoznać się z następującymi 
wierszami poetki: https://zlpinfo.eu/czytelnia/maria-magdalena-pocgaj.html  

• Maria Magdalena Pocgaj: Morze Ajwazowskiego 
• Maria Magdalena Pocgaj: Gonił za wiosną... 
• Maria Magdalena Pocgaj: Sarna 
• Maria Magdalena Pocgaj: Maryja 
• Maria Magdalena Pocgaj: Iluzjon 
• Maria Magdalena Pocgaj: Tamte Wigilie 

1. Organizator   konkursu zobowiązuje się nadesłać test z pytaniami do Szkół Podstawowych z 
Gminy Mosina w terminie umożliwiającym przygotowanie się do testu uczestnikom 
konkursu.  

2. Do testu dołączony zostanie klucz odpowiedzi, który ułatwi sprawdzającym zweryfikowanie 
poprawności uczniowskich odpowiedzi. 

3. Do gminnego etapu konkursu szkoły wyznaczą trzyosobowy zespół (uczniowie, którzy 
uzyskali największą ilość punktów w etapie szkolnym). 

4. Wyniki etapu szkolnego należy przesłać na adres organizatora konkursu do dnia 14.04. 2021r. 
podając następujące dane: imię i nazwisko opiekuna etapu szkolnego, imiona i  nazwiska 
reprezentantów szkoły, klasę, do której poszczególni uczniowie uczęszczają, łączną ilość 
punktów uzyskanych przez uczestników konkursu. 
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W II etapie (międzyszkolnym) konkursu poetyckiego obowiązuje znajomość pozycji 
wykorzystanych w etapie szkolnym oraz: 

Maria Magdalena Pocgaj   

http://wlkpzlp.danutabartosz.com/index.php?option=com_content&view=article&id=736:poc
gaj-maria-magdalena&catid=50:nasze-publikacje&Itemid=45    

Maria Magdalena Pocgaj - nagrody Zasłużeni dla Kultury Chrześcijańskiej 
https://www.niedziela.pl/artykul/43771/Poznan-nagrody-Zasluzeni-dla-Kultury 
 
 Maria Magdalena Pocgaj 
http://wlkpzlp.danutabartosz.com/index.php?option=com_content&view=article&id=736:pocgaj-
maria-magdalena&catid=50:nasze-publikacje&Itemid=45 
  
Oswajanie dziennika z podróży 
http://zlp-poznan.e-kei.pl/rela_kom/oswajanie-dziennika-z-podrozy/  
 
Dopóki są poeci 
https://www.mosina.pl/relacje/dopoki-sa-poeci  
 
XXXVII Międzynarodowy Listopad Poetycki 
https://bibliotekamosina.pl/2015-07-31-13-37-36/archwium-2014/112-xxxvii-
mi%C4%99dzynarodowy-listopad-poetycki.html  
    
Józef Jacek Rojek - Poezja esemesowa 
http://akant.org/archiwum/55-archiwum-miesiecznik-literacki-akant-2013/akant-2013-nr-
7/3351-jozef-jacek-rojek-poezja-esemesowa 
a) wierszy:  

• Maria Magdalena Pocgaj Rejs 
• Maria Magdalena Pocgaj Drewniana poręcz 
• Maria Magdalena Pocgaj Bajkoprojektor 
• Maria Magdalena Pocgaj Ramy okienne 
• Maria Magdalena Pocgaj Deszcz ptaków 
• Maria Magdalena Pocgaj [Nareszcie spokój] 
• Maria Magdalena Pocgaj [W dzwonnej ciszy] 
• Maria Magdalena Pocgaj Pegaz liryczny 

b) pojęć: 

metafora, epistolografia, apostrofa, hiperbola, onomatopeja, przenośnia, porównanie, epitet, 
epifora, animizacja (ożywienie), synekdocha, anafora, ironia, stylizacja, podmiot liryczny, 
antyteza; 
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c) szczegółowych informacji na temat życia i twórczości poetki. 

 

Załącznik nr 2 

Konkurs recytatorski 

1. Na konkurs każdy z uczestników przygotowuje recytację wybranego wiersza Marii 
Magdaleny Pocgaj. 

2. Etap gminny poprzedzony zostanie etapem szkolnym. W etapie gminnym szkołę 
reprezentować będą zdobywcy I i II miejsca.  

3. Recytacja utworu nie może przekroczyć 5 minut. 
4. Komisja oceniająca zwracać będzie uwagę na stopień opanowania tekstu, kulturę 

słowa, ogólny wraz artystyczny. 
5. Recytację oceniać będzie Jury powołane przez organizatora konkursu. 
6. Za I miejsce uczestnik konkursu otrzyma 10 p., za II miejsce uczestnik konkursu 

otrzyma 7 p., za III miejsce uczestnik konkursu otrzyma 5 p. 
7. Informacje dotyczące zwycięzcy etapu szkolnego należy  przesłać na adres 

organizatora konkursu, uwzględniając następujące dane: imię i nazwisko ucznia oraz 
klasa, do której uczęszcza, nazwisko opiekuna etapu szkolnego. 

8. Dane przesłać należy na adres: Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie, ul. Sowiniecka 75 
z dopiskiem „Recytacja” do 14.04.2021 r. 

Etap gminny konkursu (I i II cz.) odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 2  w Mosinie 

Postanowienia końcowe 

1. Każdy z uczestników biorących udział w konkursie, przystępując do niego, akceptuje 
postanowienia niniejszego regulaminu.  

2. Uczniowie  otrzymują punkty: 10 p. I miejsce, 7 p. II miejsce, 5 p. III miejsce 

Załącznik nr 3 

Maria Magdalena Pocgaj – prezentacja dotycząca życia i twórczości poetki 

Cele konkursu 

1. Pogłębienie wiedzy na temat życia i twórczości poetki.  
2. Doskonalenie umiejętności pracy z multimediami.  

Regulamin konkursu 

1. Konkurs adresowany jest do uczestników I części etapu gminnego konkursu:  Znamy poetów z 
Wielkopolski  
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2. Przedmiotem konkursu jest stworzenie prezentacji multimedialnej na temat życia 

i  twórczości Marii Magdaleny Pocgaj składającej się z tekstu i grafiki.  
3. Uczniowie są zobowiązani, by przygotować nie mniej niż 15 i nie więcej niż 20 slajdów.  
4. Komisja konkursowa zwracać będzie uwagę na:  

- poziom redakcyjny pracy (jasność formułowania myśli, poprawność stylu, zwięzłość), 
- poprawność pod względem ortograficznym, 
- estetykę pracy, 
- oryginalność rozwiązania, pomysłowość w przedstawieniu tematu. 

5. Opisane prace (nazwa szkoły, imiona i nazwiska wykonawców prezentacji, nazwisko 
opiekuna, klasa) należy przesłać na płycie CD do  14.04.2020 roku na adres: Szkoła 
Podstawowa nr 2 w Mosinie, ul. Sowiniecka 75 z dopiskiem:  Znamy poetów z Wielkopolski . 

 

Postanowienia końcowe 

1. Każdy z uczestników biorących udział w konkursie, przystępując do niego, akceptuje 
postanowienia niniejszego regulaminu.  

2. Zespoły uczniowskie otrzymują punkty: 10 p. I miejsce, 7 p. II miejsce, 5 p. III miejsce 
3. Komisja konkursowa ma prawo nie przyznać I miejsca, jeżeli prace konkursowe nie będą 

prezentowały określonego regulaminem poziomu.  
4. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane publicznie podczas uroczystości podsumowującej 

konkurs (etap gminny). 
Koordynator konkursu 
  Wiesława Szubarga 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie, ul. Sowiniecka 75, 62 – 050 Mosina, tel./fax 813-67-17 
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KARTA ZGŁOSZENIA NA KONKURS „ZNAMY POETÓW Z WIELKOPOLSKI” 

 

1. Imiona i  nazwiska uczestników konkursu, wiek uczestników: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Nazwisko nauczyciela przygotowującego uczniów do konkursu: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. Kontakt telefoniczny do opiekuna / szkoły: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Adres szkoły: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------- 

Data i nazwisko opiekuna uczniów 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie, ul. Sowiniecka 75, 62 – 050 Mosina, tel./fax 813-67-17 
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KARTA ZGŁOSZENIA NA KONKURS  „ZNAMY POETÓW Z WIELKOPOLSKI” 

RECYTACJA 

     

1. Imię i  nazwisko uczestnika konkursu, wiek uczestnika: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Tytuł wiersza Marii Magdaleny Pocgaj: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4. Kontakt telefoniczny do opiekuna / szkoły: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Adres szkoły: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

-------------------------------------------- 

Data i nazwisko opiekuna uczniów 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie, ul. Sowiniecka 75, 62 – 050 Mosina, tel./fax 813-67-17 

 

 

 


