
 

WOJEWÓDZKI KONKURS LITERACKI 

 

pt. Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie, 

Dwie tylko: poezja i dobroć... 

 

REGULAMIN 

 

I. Organizatorem konkursu jest Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. 

Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie. 

II. Konkurs został zorganizowany z okazji przypadającej w 2021 roku dwusetnej 

rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida. 

III. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych województwa 

warmińsko-mazurskiego. 

IV. Cele konkursu: 

1) rozwijanie umiejętności tworzenia tekstów o wyższym stopniu złożoności, w tym 

tekstów literackich, 

2) doskonalenie umiejętności językowych, takich jak czytanie ze zrozumieniem, pisanie 

twórcze, 

3) rozwijanie osobistych zainteresowań ucznia, 

4) kształtowanie wrażliwości społecznej, moralnej i estetycznej.  

V. W celu wzięcia udziału w konkursie uczestnik przygotowuje wiersz o tematyce 

związanej (w swobodny sposób) z myślą pochodzącą ze spuścizny literackiej 

Cypriana Kamila Norwida: 

 Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie, 

Dwie tylko: poezja i dobroć...                   (cyt. z wiersza: Do Bronisława Z.) 

VI. Zgłoszenie utworu do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem, że jest on własnego 

autorstwa i nie był wcześniej publikowany ani nagradzany w innych konkursach. 

VII.   Uczestników oceniać będzie powołana przez organizatora komisja konkursowa, która 

przyzna nagrody za I, II i III miejsce oraz wyróżnienia. 

VIII.  Po ustaleniu werdyktu organizator telefonicznie lub pocztą e-mail poinformuje 

uczestników o przebiegu wydarzenia finałowego. 

IX. Zgłoszenia odbywają się poprzez przesłanie pracy konkursowej w formacie PDF i 

Microsoft Word oraz skanu czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia pocztą e-mail na adres 

organizatora: mwisniewska@wmbp.olsztyn.pl lub wspomaganie@wmbp.olsztyn.pl. 
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Praca konkursowa powinna być opatrzona metryczką zawierającą imię i nazwisko ucznia, 

nazwę szkoły, klasę, imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została 

napisana. Wiadomość należy zatytułować „Wojewódzki Konkurs Literacki”. Termin 

przesłania pracy konkursowej upływa z dniem 22 lutego 2021 roku. 

X.   Organizator zobowiązuje się do przygotowania publikacji elektronicznej wybranych prac 

konkursowych, ze szczególnym uwzględnieniem prac nagrodzonych.  

XI. Kryteria oceny prac konkursowych:  

1) oryginalność pomysłu,  

2) dojrzałość tematyki, 

3) forma, styl i język wypowiedzi, 

4) walory literackie, 

5) ogólne wrażenie artystyczne. 

XII.  Terminarz 

1) Zamieszczenie regulaminu konkursu na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiej 

Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie  – 21.10.2020 r. 

2) Przesyłanie prac konkursowych  –  do  22.02.2021 r.  

3) Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu – 24.03.2021 r. W zależności od sytuacji 

epidemicznej zostanie zrealizowane stacjonarnie lub zdalnie.  

 

Kontakt: 

Maria Wiśniewska  

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego  

w Olsztynie 

tel. 89 527 39 42 w. 103, e-mail: mwisniewska@wmbp.olsztyn.pl 

Wydział Wspomagania Edukacji 

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego  

w Olsztynie 

tel. 89 527 25 86 w. 122, e-mail: wspomaganie@wmbp.olsztyn.pl  
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