
 

 
OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI  

im. Krzysztofa Kolbergera 
 

„Czaruję słowami o swoich radościach nie-radościach” 
2013/2014 

 
 

Serdecznie zapraszamy szkoły podstawowe z całej Polski 
do wzięcia udziału  

w X jubileuszowej edycji naszego konkursu.  
 
Cele konkursu: rozwijanie zainteresowania uczniów poezją; zachęcanie ich  
      do pisania wierszy o własnych uczuciach, przeżyciach, emocjach związanych  
      z codziennym i niecodziennym życiem; uświadamianie im odpowiedzialności 
      za każde słowo użyte w utworach; inspirowanie ich do tworzenia w wierszach 
      ciekawych i pięknych figur stylistycznych. 

 
Patronat: Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy  
                  Prezes Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych  
 
Organizator: Szkoła Podstawowa nr 103 im. Bohaterów Warszawy 1939-1945 
      z Warszawy 

 
Uczestnicy: uczniowie klas 4, 5 i 6 szkół podstawowych - miłośnicy poezji, 
      lubiący pisać własne wiersze 

 
Jedna kategoria konkursu : wiersz o dowolnej budowie o własnych 

uczuciach, przeżyciach, emocjach związanych z codziennym i niecodziennym 
życiem  
 

Przebieg konkursu: 
 

• I etap szkolny organizowany przez Szkolne Komisje Konkursowe 
• II etap ogólnopolski przeprowadzony przez Centralną Komisję 

Konkursową 
 
Do organizatora na adres pocztowy albo elektronicznie należy 
przesłać: 
 

• do 30.11. 2013 r.  nazwiska laureatów Szkolnego Etapu Konkursu  
    oraz ich wiersze  

 
 



 
Nadesłane utwory oceni Centralna Komisja Konkursowa w składzie: 
 

• p. Renata Krymska - redaktor cyklu podręczników WSiP-u 
       „Czarowanie słowem”  

• p. Irena Falska – Prezes Fundacji „Ika” im. Iki Szpakowskiej  

• p. Andrzej Matul – Przewodniczący Rady Fundacji „Ika”  

• p. Ryszard Rembiszewski – Członek Zarządu Fundacji „Ika” 

• p. Danuta Kozakiewicz – dyrektor SP nr 103 

• p. Bożena Ciszewska, Monika Myrcha, Edyta Ścibisz – nauczycielki j. 
         polskiego SP nr 103 

 
 

 
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 

25 kwietnia 2014 r. (w piątek) o godz. 10.00  
w SP nr 103 w Warszawie. 

 
 
 

Na uroczystość zostaną zaproszeni uczniowie nagrodzeni i wyróżnieni 
oraz ich  nauczyciele poloniści  i dyrektorzy szkół. Zwycięzcy 
zaprezentują swoje wiersze zebranym gościom i odbiorą nagrody 
ufundowane przez Urząd Miasta Stołecznego, Wydawnictwa Szkolne i 
Pedagogiczne oraz Fundację „Ika”. 

 
 

Adres pocztowy i elektroniczny organizatora: 
S P NR 103 

UL. JEZIORNA 5/9, 02 - 911 WARSZAWA 
TEL. (0 - 22) 842 - 24 - 55, 

 sp103@edu.um.warszawa. pl 
www. sp103. sadyba.waw. pl 
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p. Bożena Ciszewska – nauczycielka j. polskiego, pomysłodawczyni i opiekun 
merytoryczny konkursu 
p. Renata Mreńca – nauczycielka odpowiedzialna za kontakt e-mailowy z 
uczestnikami konkursu oraz za wydanie pokonkursowego tomiku poezji 
 
 
 
......................................................................................................                                                                             



           (nazwa szkoły) 

  
........................................................................................................ 
           (adres szkoły: miejscowość, ulica, nr) 

 
........................................................   ............................................................... 
            (kod pocztowy)                          (poczta) 

 
.............................................................................................. 
            (telefon i fax z numerem kierunkowym) 

 
...............................................................    ...................................................................................                                            
(adres elektroniczny)                                        (imię i nazwisko dyrektora szkoły) 

                                                        
Zgłoszenie laureatów Szkolnego Etapu Konkursu 

do 
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO 

 im. Krzysztofa Kolbergera 
„Czaruję słowami o swoich radościach nie-radościach” 

 
L p Imię i nazwisko ucznia 

klasa 
 

Tytuł wiersza 
Imię i nazwisko 

nauczyciela 
prowadzącego 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

 

 

..................................., dnia...........................     .................................................. 

                                                                              (podpis i pieczęć dyrektora szkoły)                                           
                                                                                                                               

Niniejsze zgłoszenie razem z wierszami prosimy przesłać  
w terminie do 30. 11. 2013 r. na adres organizatora: 

 
SP NR 103 

UL. JEZIORNA 5/9, 02 – 911 WARSZAWA 
TEL. (22) 842 24 55 

sp103@edu.um.warszawa. pl   
www. sp103.sadyba.waw. pl                                                                                                                               


