
                                                                                                                                Szanowni Państwo 

                                                                   Dyrektorzy oraz Nauczyciele Poloniści, Bibliotekarze 

                                                                            szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 21 

LXXXVII  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  im .gen. Leopolda Okulickiego  „  Niedźwiadka” 

03-914 Warszawa, ul. Saska78 

ogłasza 

XIII edycję KONKURSU  POEZJI  POKOLENIA  KOLUMBÓW „ Pamięci Pokolenia…” 

 

Do udziału w konkursie zapraszamy  uczniów szkół podstawowych                                                                        

oraz ponadpodstawowych 

Każdy uczestnik przygotowuje  1 wiersz spośród wybranych utworów autorów:                                                

Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Borowski, Lesław Bartelski, Roman Bratny, Tadeusz Gajcy,         

Wacław Bojarski , Teresa Bogusławska, Tadeusz Różewicz, Zdzisław Stroiński, Wojciech 

Mencel, Stanisław  Marczak- Oborski, Jan Romocki, Stanisław Swen-Czachorowski, Andrzej 

Trzebiński, Anna Świrszczyńska.      Mogą być też utwory wyszukane samodzielnie. 

Prezentowane utwory powinny być  związane tematycznie z powstaniem warszawskim 

Przesłuchania recytacji odbędą się 29 listopada 2021r. od godz.12.00 w budynku szkoły. 

Zgłoszenia na formularzu pobranym ze strony  internetowej szkoły  będą przyjmowane  

do 25 listopada2021r. 

Należy je nadsyłać pocztą na adres szkoły , faxem 22 617 33 74  lub drogą internetową: 

sekretariat@zs21.edu.pl                      zs21@edu.um.warszawa 

                                                                      

Zapraszamy Państwa uczniów do udziału w konkursie 

                                                                             Dyrekcja Szkoły               

                                                             Organizatorzy – Zespół Nauczycieli Polonistów 
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REGULAMIN KONKURSU 

Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Nr 21 w Warszawie, 

LXXXVII Liceum Ogólnokształcące  im. gen. Leopolda Okulickiego  

„Niedźwiadka” 

03-914 Warszawa, ul. Saska 78        Tel/fax 22 617 33 74        sekretariat@zs21.edu.pl                                                                                           

 zs21@edu.um.warszawa 
       1.Cel konkursu 

Celem konkursu jest podtrzymywanie pamięci o powstaniu warszawskim i pokoleniu młodych 

artystów związanych z tym wydarzeniem, a także popularyzacja poezji Kolumbów 

       2.Konkurs organizowany jest na dwóch poziomach: 

Poziom I –szkoła podstawowa                  Poziom II –szkoła  ponadpodstawowa 

      3.Warunki uczestnictwa 

Każdy z uczestników przygotowuje do recytacji 1 dowolnie wybrany utwór autora  

z pokolenia Kolumbów. 

      4.Jury i zasady oceniania 

Jury zwróci szczególną uwagę na dobór utworu, artystyczny i techniczny poziom występu oraz 

interpretację tekstu. Werdykt jury jest ostateczny i  niepodważalny. 

       5.Przebieg konkursu, terminy 

Konkurs jest jednoetapowym przeglądem recytacji. Przesłuchanie  recytacji  odbędzie się      

29  listopada od godz.12.00   

Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie dokonuje nauczyciel-opiekun reprezentujący daną szkołę 

, na właściwym formularzu /w załączeniu/. Zgłoszenia należy przesłać pocztą na adres szkoły,   

faxem  22 617 33 74 lub mailem: sekretariat@zs21.edu.pl do 25 listopada 2021r. 

        6. Nagrody 

Zostaną przyznane trzy nagrody główne na każdym poziomie szkół. Jury zastrzega sobie 

również możliwość przyznania wyróżnień. Każdy uczestnik i jego opiekun otrzymają dyplomy.  

Uczniowie, którym  jury przyznało nagrody, prezentują swoją recytację podczas uroczystości 

rozdania nagród  i dyplomów. 
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ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE 

 

Wyrażam zgodę na udział mojej córki/syna …………………………………………………………………………… 

w XIII edycji Konkursu Recytatorskiego Poezji Pokolenia Kolumbów „Pamięci Pokolenia” 

Oświadczam, że zapoznałam /em się z regulaminem niniejszego konkursu i akceptuję jego 

postanowienia. 

 

 

                                                                               ……………………………………………………………… 

                                                                                /podpis osoby udzielającej zgody/ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne /zaznaczyć x/: 

 wykorzystanie wizerunku dziecka na stronie internetowej Zespołu Szkół Nr 21 

 wykorzystanie wizerunku dziecka na tablicach informacyjnych w Zespole Szkół Nr21 

 wykorzystanie wizerunku dziecka w kronice Zespołu Szkół Nr 21 

 

Zgoda dotyczy wizerunku dziecka w formie  fotografii cyfrowej, analogowej lub nagrania 

wideo, utrwalonego w trakcie konkursu. 

Dodatkowo, wizerunkowi może towarzyszyć imię i nazwisko dziecka ,a także nazwa placówki 

oświatowej , do której uczęszcza. 

Brak podpisanej zgody uniemożliwi udział dziecka w konkurs 

 

 

                                                                                     ………………………………………………...... 

                                                                                     /podpis osoby udzielającej zgody/ 



Karta  zgłoszenia do Konkursu Recytatorskiego „Pamięci Pokolenia  „ 

organizowanego 

przez Zespół Szkół Nr 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

LXXXVII LO im. gen. Leopolda  Okulickiego”   Niedźwiadka” 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

/nazwa szkoły/ 

zgłasza  następujących uczniów do konkursu recytatorskiego: 

Lp. Imię i nazwisko Klasa Wybrane teksty (autor i tytuł) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 

Opiekun:………………………………………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy:………………………………………………………………………………. 

 

 

(pieczęć szkoły)       (podpis Dyrektora szkoły) 


