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MMiięęddzzyysszzkkoollnnyy  KKoonnkkuurrss  

pptt..  „„MMoojjaa  MMiiłłoosszzoommaanniiaa””  

zz  ookkaazzjjii  sseettnneejj  rroocczznniiccyy  uurrooddzziinn    

CCzzeessłłaawwaa  MMiiłłoosszzaa  ((11991111--22000044))  
 
 
 
 

I.  Nazwa konkursu 
 
Międzyszkolny Konkurs pt. „Moja Miłoszomania” z okazji setnej rocznicy urodzin Czesława 
Miłosza (1911-2004). 
 
 

II.  Cel główny konkursu:  
 
upamiętnienie setnej rocznicy urodzin Czesława Miłosza przez młodzież ze szkół 
ponadgimnazjalnych oraz włączenie się w ogólnopolskie obchody Roku Miłosza 2011 (por. 
http://www.milosz365.pl/).  
 

Cele szczegółowe: 
 

1) propagowanie piękna sztuki, literatury, a zwłaszcza poezji, 
2) upowszechnienie kultury polskiego języka, 
3) doskonalenie umiejętności artystycznych i językowych młodzieży w zakresie 

literatury, poezji, plastyki, fotografii, multimediów, 
4) promowanie uczniów zdolnych, 
5) rozwijanie pasji lektury i interpretacji tekstów literackich. 

 
 

III.  Regulamin  
 

1) Organizatorem Międzyszkolnego Konkursu pt. „Moja Miłoszomania” jest 
Zespół Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim. 

 
Konkurs kierowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych 
(uczestnictwo pojedyncze – szacunkowo: 120 osób). Dana szkoła może złożyć 
do Konkursu dowolną ilość prac.  

 
 

2) Etapy Konkursu. 
 
Konkurs przebiegać będzie jednoetapowo w dwóch kategoriach: 

 
a) literacka – na pracę literacką, będącą interpretacją twórczości Czesława 

Miłosza; 
b) artystyczna – na pracę artystyczną, inspirowaną Miłoszową spuścizną.  
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Prace konkursowe opatrzone godłem (pseudonimem) należy przesłać 
na adres szkoły (Zespół Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich, ul. 
Szkolna 1, 44-300 Wodzisław Śląski) lub złożyć osobiście w 
sekretariacie szkoły do 30 listopada br. (ostateczna data składania 
prac).  
 
Dodatkowo uczestnicy przesyłają – we wskazanym wyżej terminie 
(do 30 listopada br.) – wersję elektroniczną pracy konkursowej na 
adres: filologia@tlen.pl . W przypadku prac artystycznych typu: 
praca malarska, portret, plakat prosimy o nadesłanie zdjęcia pracy lub 
zeskanowanej pracy. 
 
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi na początku grudnia 2011 roku. O 
wynikach Konkursu, terminie i miejscu wręczenia nagród wszyscy 
uczestnicy oraz ich opiekunowie zostaną powiadomieni do 16 
grudnia 2011 roku (zwycięzcy Konkursu wraz z opiekunami 
otrzymują zaproszenia na uroczystą galę, która odbędzie się w 
grudniu 2011 roku). 
 
 

3) Formy prac konkursowych: 
 

a) W kategorii literackiej  (na pracę literacką, będącą interpretacją twórczości 
Czesława Miłosza) powinna powstać praca na podany niżej temat (jedyna 
dopuszczalna postać tekstu: znormalizowany wydruk komputerowy [czcionka 
Times New Roman 12; interlinia 1,5 ; marginesy 2,5 cm] w formacie A4): 

 
1. Wielokulturowość w twórczości Czesława Miłosza. W formie rozprawki 

lub eseju rozważ tezę, wykorzystując wybrane przez siebie utwory Jubilata. 
 

2. „Poezja Czesława Miłosza to żywiołowa afirmacja istnienia”. Odwołując 
się do wybranych tekstów pisarza, ustosunkuj się do opinii Andrzeja 
Zawady w formie eseju interpretacyjnego.  

 
3. Miłosz religijny? Chrześcijańskie wątki w dorobku Noblisty. W oparciu o 

wybrane utwory Czesława Miłosza rozwiń temat w formie eseju lub 
rozprawki. 

 
b) W kategorii artystycznej (na pracę artystyczną, inspirowaną Miłoszową 

spuścizną) powinna powstać praca, realizująca formę wybraną przez ucznia z 
poniższych propozycji (format dowolny): 

 
– praca malarska w dowolnej technice, nawiązująca do twórczości Czesława 
Miłosza, 
– portret pisarza – samodzielna kreacja wizerunku Czesława Miłosza (technika 
dowolna),  
– fotografia (zdjęcie lub cykl wywołanych zdjęć) inspirowana Młoszowym 
dorobkiem, 
– plakat lub prezentacja multimedialna, prezentująca życie i dzieło Czesława 
Miłosza (z wykorzystaniem fragmentów utworów oraz ilustracji), 
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– utwór poetycki, prozatorski lub tekst publicystyczny – samodzielna 
twórczość ucznia, Miłoszem inspirowana lub do dorobku Miłosza nawiązująca 
(jedyna dopuszczalna postać tekstu: wydruk komputerowy [parametry 
dowolne]). 

 
 

4) Przysłanie lub złożenie pracy konkursowej (przygotowanej w wybranej przez 
ucznia kategorii, na wybrany temat lub w wybranej formie) jest równoznaczne 
ze zgłoszeniem uczestnictwa w Międzyszkolnym Konkursie pt. „Moja 
Miłoszomania”. Praca winna zostać opatrzona wyłącznie godłem 
(pseudonimem) – ze wskazaniem wybranej przez ucznia kategorii oraz tematu 
(formy).  

 
Jeden uczestnik może przygotować maksymalnie dwie prace, przygotowane 
jednak w różnej formie (na inny temat) – w jednej lub w obu kategoriach.  
 
Do pracy należy dołączyć, stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu, 
kartę zgłoszenia: wypełnioną indywidualnie – dla każdego zgłaszającego 
swoją pracę. Każda karta musi zostać opatrzona pieczęcią szkoły, do której 
uczęszcza uczeń-uczestnik Konkursu. W przypadku uczniów niepełnoletnich 
kartę podpisuje dodatkowo rodzic (opiekun prawny). Umieszczona w 
zaklejonej i opatrzonej godłem (pseudonimem) kopercie karta zostanie złożona 
wraz z pracą konkursową. Wypełnienie karty zgłoszenia oznacza zarazem 
akceptację niniejszego regulaminu Międzyszkolnego Konkursu pt. „Moja 
Miłoszomania”.  
 
Prace można wysyłać lub składać indywidualnie bądź zbiorowo (łącznie dla 
uczniów z jednej placówki). 
 
Termin zgłoszenia prac upływa 30 listopada br. (w przypadku wysyłki 
decyduje data stempla pocztowego). 

 
5) Prawo uczestnictwa w Konkursie mają uczniowie, za których dokonana 

zostanie wpłata w wysokości 6 zł o d osoby.  
 

Potwierdzenie wpłaty dokonanej na konto organizatora:  
 

41 1020 2472 0000 6902 0018 2451 
 

Rada Rodziców przy Zespole Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śl. 
ul. Szkolna 1 

44-300 Wodzisław Śląski 
 

tytułem: wpisowa konkursu „Moja Miłoszomania” 
 
zostaje przekazane przez uczestnika wraz z pracą konkursową i kartą 
zgłoszenia, stanowiąc jeden z warunków udziału w Konkursie. 
 
Konkurs jest samofinansujący się, a przeznaczone nań środki spożytkowane 
zostaną wyłącznie na zakup nagród i techniczną obsługę Konkursu. 
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6) Prace konkursowe oceniać będzie powołana przez organizatora komisja 

konkursowa, która wyłoni zwycięzców Konkursu.  
 

W jury zasiądą poloniści oraz nauczyciel wiedzy o kulturze – uczący w 
Zespole Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim. 
 
Do członków jury (komisji konkursowej) należeć też będzie decyzja we 
wszelkich kwestiach spornych, również dotyczących interpretacji niniejszego 
regulaminu. 

 
7) Dla zwycięzców Konkursu „Moja Miłoszomania” przewidziano nagrody. 

 
8) Udział w Konkursie jest bezpłatny. Organizatorzy nie zwracają kosztów 

podroży  
 

9) Autorzy prac wyrażają zgodę na opublikowanie ich podstawowych danych 
osobowych oraz samych prac na stronie internetowej organizatora 
(http://www.lo1-wodzislaw.net/), w zainteresowanych Konkursem mediach 
oraz w innych publikacjach (w ostatnim przypadku zostaną o tym dodatkowo 
poinformowani – ze wskazaniem miejsca ewentualnej publikacji). 

 
10) Organizatorzy nie zwracają nadesłanych (złożonych) prac konkursowych ani 

nie przewidują honorariów za ich ewentualną publikację. 
 

11) Dodatkowych informacji o Międzyszkolnym Konkursie „Moja Miłoszomania” 
udziela: Teresa Paliga-Wczasek, tel. 515 261 790. 

 
12) Koordynatorzy Konkursu: Gabriela Nocoń, Teresa Paliga-Wczasek, Izabela 

Skrobak. 
 
 

IV.  Karta zgłoszenia (w załączniku). 

  


