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„Korzystam z najstarszego prawa wyobraźni (…).“ 

 Wisława Szymborska Wołanie do Yeti (1957)  

 

 

                    

   

ˮZ szuflady Pani Wisławy” 

- konkurs literacko-plastyczny na kartkę urodzinową  

dla Wisławy Szymborskiej  
 

 

Regulamin IX Konkursu Filialnego 
 

 

Senat przyjął uchwałę ustanawiającą 2023 Rokiem Wisławy Szymborskiej.  

 

Uchwała wskazuje, że "Wisława Szymborska to jedna z najbardziej znanych polskich 

poetek, zarazem jedna z nielicznych polskich noblistek". Podkreślono, że "jej twórczość 

spotyka się wciąż z żywym odbiorem zarówno w Polsce, jak i za granicą".  

W 2023 roku przypada 100. rocznica Jej urodzin.  

 

Organizator: 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie wraz z Filiami  

w Miechowie, Nowej Hucie, Oświęcimiu, Proszowicach i Słomnikach. 
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Patronat honorowy: 

 

Fundacja Wisławy Szymborskiej 

 

Patronat medialny: 

 

 

Miesięcznik Hejnał Oświatowy 

 

 

Cele: 

- promowanie twórczości Wisławy Szymborskiej, 

- upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci, 

- rozwijanie umiejętności literackich, 

- pobudzanie i kształtowanie wyobraźni oraz wrażliwości estetycznej dzieci, 

- promowanie nowatorskich metod i form pracy. 

  

 

Zadanie: 

Wykonanie kartki na 100-lecie urodzin Wisławy Szymborskiej w technice kolażu i w formie 

limeryku, nawiązującej do twórczości i osoby noblistki. 

 

Uczestnicy: 

Konkurs adresowany jest do uczniów z klas V-VII szkół podstawowych z powiatów: 

krakowskiego i gminy miejskiej Kraków, miechowskiego, oświęcimskiego, proszowickiego. 
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Warunki udziału: 

- przedmiotem konkursu jest wykonanie jednostronnej kartki w formacie A5 (148 mm 

x 210 mm); praca powinna zawierać część plastyczną – wyklejankę typu kolaż  

i część literacką - tekst życzeń w postaci ciekawego, zabawnego, oryginalnego 

limeryku, 

- praca powinna być wykonana samodzielnie przez jednego ucznia, 

- każdy uczeń może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę, 

- do konkursu nie mogą być zgłaszane prace prezentowane wcześniej w innych 

konkursach plastycznych, wystawach itp., 

- do każdej pracy należy dołączyć metryczkę, której wzór stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu, 

- wraz ze złożeniem prac konkursowych należy dostarczyć pisemną zgodę rodziców 

(opiekunów prawnych) na udział dziecka w konkursie według załączonego wzoru – 

załącznik nr 2. 

Prace bez metryczki i zgody rodziców nie będą dopuszczone do konkursu. 

 

Zgłoszenia: 

Zgłoszenia do konkursu dokonuje nauczyciel. Z jednej szkoły może wpłynąć maksymalnie 

10 prac. 

 

Prace należy składać osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data stempla 

pocztowego) w terminie do 14 kwietnia 2023 roku  

 

 

Gmina miejska Kraków Filia PBW w Nowej Hucie, os. Kościuszkowskie 2A 
31-858 Kraków 

Powiat miechowski Filia PBW w Miechowie, ul. Ks. Skorupki 4 
32-200 Miechów 

Powiat oświęcimski Filia PBW w Oświęcimiu, ul. Bema 4 
32-600 Oświęcim 

Powiat proszowicki Filia PBW w Proszowicach, ul. 3 Maja 91 
32-100 Proszowice 

Powiat krakowski  
oraz miasto Słomniki 

Filia PBW w Słomnikach, ul. Kościuszki 26 
32-090 Słomniki 
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Organizacja konkursu  

Konkurs będzie przebiegać w dwóch etapach:  

- etap I – organizują Filie,  

- etap II – organizuje Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie. 

 

Ocena prac i nagrody: 

1. Prace konkursowe na etapie pierwszym oceniać będzie 3-osobowe jury powołane 

przez Filie. Jury wyłoni po 5 prac, które przejdą do etapu drugiego.   

2. Na etapie drugim jury powołane przez Dyrektora Pedagogicznej Biblioteki 

Wojewódzkiej w Krakowie wyłoni laureatów konkursu.   

3. W skład Komisji Konkursowej nie mogą wchodzić nauczyciele uczestników 

Konkursu, ani osoby spokrewnione lub spowinowacone z uczestnikiem Konkursu.  

4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  

5. Laureaci Konkursu (miejsca I, II i III) otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.  

6. Organizator dopuszcza także możliwość przyznania wyróżnień.  

 

Kryteria oceny: 

Komisja Konkursowa oceni prace według kryteriów: 

1. spełnienie wymogów gatunkowych limeryku i techniki wyklejanki (0-5 pkt),  

2. poziom literacki limeryku (0-5 pkt), 

3. kreatywność i pomysłowość kolażu (0-5 pkt), 

4. kompozycja (różnorodność wykorzystanych materiałów, ujęcie tematu) (0-5 pkt), 

5. ogólny efekt artystyczny całej kartki (estetyka, staranność, oryginalność ) (0-5 pkt). 

Prace przekazane na Konkurs pozostaną do dyspozycji Organizatorów i nie podlegają 

zwrotowi. 

Prace zostaną zaprezentowane na wystawie zorganizowanej w Pedagogicznej Bibliotece 

Wojewódzkiej w Krakowie i w Filiach. 

 

Terminy: 

14 kwietnia 2023 r. – ostateczny termin dostarczenia prac do filii (etap I)   

24 kwietnia 2023 r. –  ogłoszenie wyników etapu I 

19  maja 2023 r. – ogłoszenie wyników etapu II 

31 maja 2023 r. – wręczenie nagród w Czytelni Głównej PBW w Krakowie 
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Postanowienia końcowe: 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu i sposobu wręczenia 

nagród. 

2. Wyniki etapu I i II zostaną zamieszczone na stronach internetowych Pedagogicznej 

Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz Filii; nauczyciele 

laureatów zostaną poinformowani drogą mailową. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji prac nadesłanych na Konkurs.       

4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

5. Wszelkie kwestie nieujęte w Regulaminie rozstrzygają Organizatorzy Konkursu. 

 

Dodatkowe informacje: 

Filia w Miechowie 

tel.: (41) 383 12 32 

mail: filia.miechow@pbw.edu.pl 

Filia w Nowej Hucie 

tel.: (12) 644 00 09 

mail: filia.nowahuta@pbw.edu.pl 

Filia w Oświęcimiu 

tel.: (33) 842 45 93 

mail: filia.oswiecim@pbw.edu.pl 

Filia w Proszowicach 

tel.: (12) 386 12 28 

mail: filia.proszowice@pbw.edu.pl 

Filia w Słomnikach 

tel.: 537 249 740 

mail: filia.slomniki@pbw.edu.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:filia.miechow@pbw.edu.pl
mailto:filia.nowahuta@pbw.edu.pl
mailto:filia.oswiecim@pbw.edu.pl
mailto:filia.proszowice@pbw.edu.pl
mailto:filia.slomniki@pbw.edu.pl
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Załącznik nr 1  

   

 

 

 

 

.....................................................                                           ......................................   

             Pieczęć szkoły                                                                 Miejscowość, data  

 

 

 

 

  

METRYKA 

ˮZ szuflady Pani Wisławy”  

–  konkurs literacko-plastyczny na kartkę urodzinową  

dla Wisławy Szymborskiej 

 

IX  Konkurs Filialny 

   

 

 

  

DANE UCZNIA 

   

.......................................................................................................................................  

Imię i nazwisko autora pracy, klasa 

  

 

  

  

 

DANE NAUCZYCIELA ODPOWIEDZIALNEGO ZA KONTAKT 

Z ORGANIZATORAMI 

  

Imię i nazwisko nauczyciela:   

............................................................................................................................  

Adres e-mail:    

........................................................................................................................  

Numer telefonu:   

........................................................................................................................ 
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Załącznik nr 2  
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka w IX Konkursie Filialnym 
organizowanym przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Hugona Kołłątaja  
w Krakowie wraz z Filiami w Miechowie, Nowej Hucie, Oświęcimiu, Proszowicach 
i Słomnikach. 
 
I. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w IX Konkursie Filialnym ˮZ szuflady Pani 
Wisławy” i jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem 
konkursu. 
 
 
 
........................................................................................................................... 
(IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA) 
 
 
 
.................................................................... 
(PODPIS OPIEKUNA) 
 
 
II. Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez Organizatorów wizerunku mojego dziecka 
utrwalonego podczas rozstrzygnięcia konkursu, na stronach internetowych i w portalach 
społecznościowych oraz materiałach reklamowych organizatorów konkursu. 
 
 
 
....................................................................... 
(PODPIS OPIEKUNA) 
 
 
III. Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie wykonanej przez 
moje dziecko pracy konkursowej, w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, 
publikacji okolicznościowej, na stronach internetowych, w mediach społecznościowych 
organizatorów oraz w innych formach utrwaleń. 
 
 
 
.................................………………………. 
(PODPIS OPIEKUNA) 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

  
Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. informujemy, iż: 

1. Administratorem udostępnionych danych osobowych jest Pedagogiczna Biblioteka 
Wojewódzka im Hugona Kołłątaja w Krakowie (30-119), al. F. Focha 39 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych właściwym dla Pedagogicznej 
Biblioteki Wojewódzkiej możliwy jest pod numerem tel. (12) 427 31 98 w. 16 lub 
adresem email: ochronadanych@pbw.edu.pl 

3. Udostępnione dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji IX Konkursu 
Filialnego ˮZ szuflady Pani Wisławy” na podstawie art.6 ust.1 lit.e ogólnego 
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art.6 
ust.1 lit.a ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. jako zgody na utrwalenie wizerunku 

4. Odbiorcami udostępnionych danych osobowych będą firmy wspierające obsługę 
informatyczną 

5. Dane osobowe przechowywane będą w celu realizacji konkursu oraz zadań 
szkoleniowo edukacyjnych, w tym do kontaktu, w celach statystycznych  
i analitycznych, sprawozdawczych, archiwalnych w interesie publicznym, do celów 
badań naukowych lub historycznych przez okres niezbędny do ich wykonania 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych 
osobowych oraz prawo do ich sprostowania 

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania, 
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania prawo do usunięcia danych 
(pod warunkiem, że dane nie są już niezbędne do realizacji celów w których zostały 
zebrane i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania) 

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ochronadanych@pbw.edu.pl

