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Organizator 

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego  im. Marii 

Skłodowskiej-Curie przy współudziale sopockich liceów 

 

Patronat honorowy 

Prezydent Miasta Sopotu 

 

 

Cele 

1. Popularyzacja twórczości Czesława Miłosza. 

2. Rozwijanie umiejętności interpretacji tekstów literackich. 

3. Uwrażliwianie młodzieży na wartości estetyczne i moralne wpisane  

w literaturę. 

4. Promowanie kultury słowa wśród młodego pokolenia Polaków. 

5. Zachęcanie do działań twórczych, kreatywności. 

 

Regulamin 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech odrębnych kategoriach:  

a) literackiej, 

b) recytatorskiej, 

c) plastycznej. 

2. Konkurs literacki – do 05.12.2019 r. należy nadesłać w trzech egzem-

plarzach jeden utwór inspirowany twórczością Czesława Miłosza. Forma 

wypowiedzi dowolna (np. wiersz, opowiadanie, miniatura dramatyczna, 

pamiętnik, esej, słuchowisko). Objętość pracy (oprócz słuchowiska) nie 

może przekraczać 4 stron formatu A4 (czcionka 12). Pracę należy opa-

trzyć godłem i dołączyć zaklejoną kopertę zawierającą: godło, imię i na-

zwisko autora, wiek, klasę, nazwę i adres szkoły, imię i nazwisko nauczy-

ciela prowadzącego oraz tytuł utworu (tomiku) stanowiącego inspirację 

twórczą. Nadesłany tekst nie może być wcześniej zgłaszany w innym 

konkursie (olimpiadzie). 



Słuchowisko należy nagrać (maksymalnie 30 minut) i przesłać na płycie 

CD lub innym nośniku, dołączając informacje, o których mowa powyżej. 

3. Konkurs recytatorski odbędzie się 05.12.2019 r. Uczestnicy zaprezentu-

ją dwa utwory (lub fragmenty), czas wykonania nie może przekroczyć            

5 minut.  

4. Konkurs plastyczny – jedną ilustrację wybranego utworu Czesława Mi-

łosza należy nadsyłać do 05.12.2019 r. Format pracy A3 lub A4, technika 

dowolna: rysunek (ołówek, węgiel, pastel), grafika (tusz i piórko, techniki 

komputerowe), malarstwo (pastele, farby plakatowe, itp.), collage. Pracę 

należy opatrzyć godłem i dołączyć zaklejoną kopertę zawierającą godło, 

tytuł zilustrowanego wiersza, imię i nazwisko autora pracy, wiek, klasę, 

nazwę i adres szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.  

5. Szkoła może zgłosić maksymalnie po dwóch uczestników w każdej ka-

tegorii. 

6. Podsumowanie projektu oraz uroczyste wręczenie nagród odbędzie się  

w styczniu. O terminie powiadomimy e-mailem. 

7. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą uczestnika (pełnoletnie-

go) lub jego prawnego opiekuna na przetwarzanie danych osobowych 

oraz wykorzystanie wizerunku na potrzeby konkursu. 

8. Prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora. 

9. Adres organizatora: 

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego 

im. Marii Skłodowskiej-Curie  

ul. Książąt Pomorskich 16/18  

81-749 Sopot 

 

Zasady uczestnictwa 

1. Udział w konkursie prosimy zgłosić do 22.11.2019 r. pocztą elektronicz-

ną: k.bieniewska@1losopot.pl  

2. W zgłoszeniu należy podać ilość uczestników oraz kategorię, w której bę-

dą brać udział oraz tytuły utworów prezentowanych w konkursie recy-

tatorskim. 

3. Informacji na temat konkursu udziela również Krystyna Bieniewska 

tel. (058) 551 14 93,  e-mail: k.bieniewska@1losopot.pl 

 

 

 

 


