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II Wojewódzki Konkurs pod hasłem: „Znamy poetów i pisarzy z Wielkopolski”  

 
 

Z olbrzymią przyjemnością pragniemy poinformować, że Wisława Szymborska będzie 

bohaterką II edycji Wojewódzkiego Konkursu: Znamy pisarzy  i poetów z Wielkopolski.  

Do udziału w konkursie serdecznie zapraszamy uczniów klas szóstych, siódmych i ósmych 

szkół podstawowych z województwa wielkopolskiego.  

  

Koordynatorzy konkursu:      Organizator konkursu: 
mgr Mariola Dominiczak   Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie 
mgr Wiesława Szubarga        mgr Alicja Trybus 
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     Cele konkursu 

- zainteresowanie uczniów twórczością poetów związanych z Wielkopolską ( w roku   
szkolnym 2022/2023 konkurs dotyczyć będzie Wisławy Szymborskiej), 
- poszerzenie wiedzy na temat życia i twórczości poetów i pisarzy` związanych 
z  Wielkopolską, 
- budzenie wrażliwości na piękno poetyckiego słowa, 
- doskonalenie umiejętności pracy z multimediami. 

 
     Regulamin konkursu 

1. Organizatorem konkursu pod hasłem: „Znamy poetów i pisarzy z Wielkopolski” jest 
Szkoła Podstawowa nr 2  w Mosinie. 

2. Adresatem konkursu są szkoły podstawowe z terenu województwa wielkopolskiego. 
3. Konkurs dotyczy poetów związanych z Wielkopolską. 
4. W roku szkolnym 2022/2023 Organizatorzy proponują uczestnikom konkursu 

skupienie się na życiu i twórczości poetki, Wisławy Szymborskiej.  
5. Konkurs składa się z dwóch etapów – etapu szkolnego   oraz etapu wojewódzkiego.  
6. Etap szkolny dotyczyć będzie ogólnych informacji oscylujących wokół życia 

i  twórczości Wisławy Szymborskiej.   
7. W etapie szkolnym uczniowie udzielą pisemnych odpowiedzi na zaproponowane 

przez organizatora konkursu pytania. Zasady etapu szkolnego oraz wojewódzkiego  
określa  Załącznik nr  1. 

8. Do wojewódzkiego etapu konkursu szkoły wyznaczą trzyosobowe zespoły 
(uczniowie, którzy uzyskali największą ilość punktów za test w etapie szkolnym). 

9. Na etap wojewódzki konkursu trzyosobowe drużyny przygotują prezentację 
multimedialną dotyczącą życia i twórczości Wisławy Szymborskiej. Zasady I części 
konkursu w etapie wojewódzkim określa Załącznik nr 2.   

10. Etap wojewódzki odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie 10.05.2023 r. 
o  godz. 9.00  

11. Szkoły wyrażające wolę wzięcia udziału w konkursie są zobowiązane poinformować 
o tym Organizatorów do 15. 12. 2022 roku. na adres: (sekretariat@sp2mosina.edu.pl). 

12. Podczas etapu wojewódzkiego konkursu przyznane zostaną: I, II, III miejsce dla 
poszczególnych drużyn. Szczegółowe informacje na ten temat zawierają załączniki. 

13. O ostatecznych wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani w dniu, 
w  którym odbędzie się etap wojewódzki. 
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Załącznik nr 1  

TEST 

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:  

- Wisława Szymborska na: 

 http://culture.pl/pl/tworca/wislawa-szymborska  

- Małgorzata Baranowska: „Wisława Szymborska - poezja istnienia” na:  

http://culture.pl/pl/artykul/wislawa-szymborska-poezja-istnienia 

- Album „Najwybitniejsi Nobliści” ( str. 102), 

- Anna Legeżyńska: Wisława Szymborska (Wstęp str.7 – 10). 

- Cechy poezji Wisławy Szymborskiej na:  

https://parenting.pl/wiersze-szymborskiej-ktore-warto-znac  

Wisława Szymborska – limeryki jako źródło humoru i mądrości na: 

https://zwierciadlo.pl/kultura/427260,1,wislawa-szymborska--humor-i-madrosc.read 

- Poeta i świat – odczyt noblowski 1996 r. na: 
 https://klp.pl/szymborska/  
- obowiązuje znajomość wierszy  poetki: Ludzie na moście, Radość pisania, Nic dwa 
razy się nie zdarza. 

3. Organizatorzy konkursu zobowiązują się nadesłać test z pytaniami do szkół 
podstawowych z województwa wielkopolskiego w terminie umożliwiającym 
przygotowanie się do testu uczestników konkursu (termin nieprzekraczalny to 
10.11.2022 r.)  

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

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

6. Wyniki etapu szkolnego należy przesłać do organizatora konkursu do  27.02. 2022r., 
podając następujące dane: imię i nazwisko opiekuna etapu szkolnego, imiona 
i  nazwiska reprezentantów szkoły, klasy, do których poszczególni uczniowie 
uczęszczają. 
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W II (wojewódzkim) etapie konkursu obowiązuje znajomość:    
- wierszy: Gawęda o miłości ziemi ojczystej, Nagrobek,  Ze wspomnień, Dworzec, 
Koniec i początek, Schyłek wieku, Pierwsza fotografia Hitlera, Dzieci epoki, 
Nienawiść, Obóz głodowy pod Jasłem, Minuta ciszy po Ludwice Wawrzyńskiej, 
Tortury, Konkurs piękności męskiej, Muzeum, Lepieje; 
-  pojęć: personifikacja (uosobienie), apostrofa, hiperbola, oksymoron, onomatopeja, 
przenośnia, porównanie, epitet, epifora, animizacja (ożywienie), synekdocha, anafora, 
ironia, stylizacja, podmiot liryczny, antyteza;  
- szczegółowych informacji na temat życia i twórczości Wisławy Szymborskiej. 
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Załącznik nr 2  

Prezentacja multimedialna dotycząca życia i twórczości Wisławy Szymborskiej  

 Cele konkursu  

1. Pogłębienie wiedzy na temat życia i twórczości Wisławy Szymborskiej.  
2. Doskonalenie umiejętności pracy z multimediami.  
3. Kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji.  
4. Wdrażanie do  korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw 

autorskich 

Regulamin konkursu 

1. Konkurs adresowany jest do uczestników I części etapu wojewódzkiego konkursu: 
„Znamy poetów i pisarzy z Wielkopolski”. 

2. Przedmiotem konkursu jest stworzenie prezentacji multimedialnej w programie 
PowerPoint na temat życia i  twórczości Wisławy Szymborskiej 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:  

- zgodność z tematem konkursu, 
- poziom merytoryczny prezentacji, 
- poziom redakcyjny pracy (jasność formułowania myśli, poprawność stylu, zwięzłość), 
- poprawność pod względem ortograficznym, 
- estetykę pracy, 
- oryginalność rozwiązania, pomysłowość w przedstawieniu tematu. 
- za najlepsze prezentacje uzyskać będzie można odpowiednio: 10p., 8p., 7p. 
 
    5. Opisane prace (nazwa szkoły imiona i nazwiska wykonawców prezentacji, nazwisko 
opiekuna, klasa) należy przesłać do 27.02.2023 roku  z dopiskiem: „Znamy poetów i  pisarzy 
z Wielkopolski”.    
 
Postanowienia końcowe 

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

2. Łączna suma punktów za test i prezentację pozwolą wyłonić zwycięzców (I, II, III 
miejsce). 

Koordynatorzy konkursu 

Wiesława Szubarga 

Mariola Dominiczak 


