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Poeta 2021/2022 - Zadanie 
DYSCYPLINA V 

II Ogólnopolskiego Konkursu Ignacy Jan Paderewski 
pianista wirtuoz, kompozytor, polityk, dyplomata, mąż stanu, mecenas sztuki i architektury 

Przedmowa 

Poezja to najdoskonalsza forma operowania słowem. Jest niezwykłą sztuką takiego 
szyfrowania rzeczywistości, które sprawia, że przed czytelnikiem otwierają się nieskończone 
światy i obrazy. Autor wiersza, kreując swój podmiot liryczny, może dokonywać operacji na 
słowach, ich wieloznaczności i  skojarzeniach, które wywołują. Może tworzyć nowe związki 
frazeologiczne, wreszcie nowe zwroty i słowa, aby w najbardziej wyrazistej i niebanalnej 
formie przekazać czytelnikowi własne refleksje, emocje i  wartości. Wiersz może zawierać 
rymy lub być od nich wolny, zawsze jednak stanowi ekspresyjną, ściśle związaną całość. 

Nic nie wiemy o tym, czy Ignacy Jan Paderewski pisał wiersze. Był jednak człowiekiem bardzo 
wrażliwym na wszelkie formy sztuki. Może Twój wiersz sprawi, że ktoś zainteresuje się 
życiem i twórczością tego wybitnego Polaka. Podejmij próbę. Każdy z nas, w głębi serca jest 
poetą. 

Opis dyscypliny 
Konkurs w dyscyplinie Poeta Primus przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, 
w tym artystycznych, a Poeta Altus dla uczniów szkół ponadpodstawowych, w tym 
artystycznych. Poeta Primus dodatkowo podzielony jest na dwie kategorie wiekowe:  

 uczniowie klas I – IV 

 uczniowie klas V - VIII  
Rywalizacja odbywa się na dwóch stopniach. 
Na pierwszym stopniu zadaniem uczestników będzie napisanie i udostępnienie do oceny 
własnego wiersza o tematyce wynikającej z inspiracji postacią, biografią lub dokonaniami 
Mistrza Paderewskiego. 
Jury konkursu dokona oceny i wyłoni uczestników zakwalifikowanych do stopnia drugiego. 
Na drugim stopniu, wybrani przez Jury twórcy, będą mieli za zadanie stworzenie kolejnego 
wiersza, z wykorzystaniem określonych słów / zwrotów – które muszą się znaleźć się w treści 
utworu. Słowa kluczowe zostaną opublikowane wraz z wynikami pierwszego stopnia 
konkursu. 

Udostępnione na platformie prace zostaną ocenione przez Jury złożone z profesjonalnych 
twórców, członków Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. 

Instrukcja dla uczestnika 

Drogi Uczestniku, 

 Napisana przez Ciebie praca konkursowa musi być wykonana samodzielnie, w języku 
polskim, za pomocą edycji on-line, w formie pisemnej na platformie konkursowej. 
Możesz ją stworzyć na papierze, ale potem musisz ją przepisać na platformę 
konkursową. 
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 Sylwetka, postawa, działalność i twórczość Ignacego Jana Paderewskiego powinna 
stać się dla Ciebie bodźcem do poetyckiej wypowiedzi. Jury konkursowe będzie 
doszukiwało się śladów takiej inspiracji. 

 Twoja praca konkursowa nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich,         
ich godności i systemu wartości, prawa do prywatności oraz autorskich praw          
majątkowych – pod rygorem dyskwalifikacji (poproś o pomoc w tym względzie  
swojego nauczyciela). 

Forma wykonania i udostępnienia prac konkursowych 

Po zarejestrowaniu Twojego zgłoszenia do konkursu dokonanego przez szkołę otrzymasz 
wiadomość e-mail z Twoimi indywidualnymi danymi dostępowymi (loginem i hasłem) do 
platformy konkursowej Paderewski.wko.com.pl 

 Na platformie konkursowej, po kliknięciu "Dodaj swoją pracę" rozpocznij pisać tekst. 
Do pisania pracy możesz powracać wielokrotnie, logując się za pomocą swoich 
danych. Po każdym zalogowaniu się kliknij na „Edytuj zadanie”. 

 Zadanie należy wykonać w terminie:  
o I stopień do 20 marca 2022 r. g. 23:59. 
o II stopień do 20 kwietnia 2022 r. g. 23.59.  

 Zawsze po zalogowaniu się widoczny będzie czas jaki pozostał do zakończenia 
zadania, Po tym terminie nie będzie możliwości dalszego pisania i zamieszczania 
(edytowania) tekstu na platformie konkursowej. 

 Twoją pracę konkursową oceniać będzie profesjonalne Jury. Wyniki zostaną 
opublikowane za pośrednictwem platformy konkursowej i na stronie internetowej 
Kuratorium Oświaty w Poznaniu:  

o I stopień do 31 marca 2022 r.,  
o II stopień do 10 maja 2022 r. 

Kryteria oceny:  
- oryginalne i interesujące przedstawienie tematu, 
- pomysłowość, 
- wrażliwość, umiejętność przedstawienia własnych emocji, opinii, odczuć, 
- zasób wiadomości o bohaterze konkursu, 
- forma wypowiedzi i bogactwo słownictwa, 
- poprawność językowa i ortograficzna 

Przyznane dyplomy i nagrody zostaną wręczone laureatom podczas uroczystości finałowej  
29 czerwca 2022 r. 

Zachęcamy i życzymy powodzenia! 

  

 


