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Szanowni Państwo Nauczyciele Poloniści, Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 

 

Szanowni Państwo Nauczyciele Poloniści, Uczniowie szkół 

ponadpodstawowych  

 

Serdecznie zapraszamy do udziału  

w XX Ogólnopolskim Konkursie na Pracę z Literatury  

dla uczniów szkół ponadpodstawowych  

z klas I–III  liceów i techników. 

 

Uprzejmie przesyłamy regulamin tegorocznej edycji konkursu, tematy prac konkursowych 

oraz kartę zgłoszenia. Bardzo prosimy o uważne przeczytanie regulaminu i zapoznanie się 

ze zmianami. Prosimy również  o czytelne wypełnienie karty zgłoszenia. 

 

Organizatorzy Konkursu – pracownicy  

Pracowni Lingwistycznej  

Pałacu Młodzieży w Katowicach 

 

REGULAMIN 

 

1. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

2. Konkurs jest jednoetapowy. 

3. Załączniki do regulaminu konkursu to: 1. lista z propozycjami tematów, z których uczeń 

wybiera do opracowania tylko jeden; 2. karta zgłoszenia; 3. klauzula informacyjna 

RODO. 

4. Do 8 kwietnia 2022 r. należy nadesłać zgłoszenie udziału w konkursie wraz z podpisaną  

klauzulą informacyjną RODO oraz pracę. Prosimy o czytelne wypełnienie (dla każdego 
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uczestnika indywidualnie) karty zgłoszenia (nie przyjmujemy zgłoszeń i prac przesłanych 

e-mailem). 

5. Zgłoszenia i prace prosimy wysyłać pod adresem Pracowni Lingwistcznej: 

PAŁAC MŁODZIEŻY W KATOWICACH 

ul. MIKOŁOWSKA 26, 40 – 066 KATOWICE, 

z dopiskiem na kopercie: PRACOWNIA LINGWISTYCZNA – Konkurs z literatury 

6. Prace konkursowe prosimy pisać na komputerze jednostronnie na kartkach A4, czcionka 12 

Times New Roman, interlinia 1,5 wiersza, margines 2,5 cm z każdej strony. Objętość prac do 

5 stron maszynopisu. 

7. Prace nieopisane imieniem i nazwiskiem uczestnika, klasą oraz adresem szkoły nie zostaną 

zakwalifikowane do konkursu. 

8. Uczestnicy konkursu oraz ich Opiekunowie nie mają możliwości wglądu do złożonych prac. 

9. Finał konkursu przewidywany jest w maju 2022 r. 

10. O dokładnym terminie finału konkursu Laureaci konkursu oraz ich Opiekunowie zostaną 

powiadomieni e-mailem, który zostanie wysłany pod adresem szkoły szkoły. 

11. W konkursie może wziąć udział z każdej szkoły dowolna liczba uczestników. 

12. Prace konkursowe nie są zwracane. 

13. Nagrody dla zwycięzców nie będą wysyłane pocztą. 

14. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wykorzystania fragmentów zgłoszonych 

prac. 

15. Autorzy zgłoszonych prac wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie lub twórcze 

przetworzenie przez organizatora konkursu całości lub części zgłoszonych przez nich prac. 

16. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.  

 

Prosimy o poinformowanie o konkursie innych zainteresowanych osób. 

Ewentualne pytania proszę zadawać e-mailowo: teresa.wawrzyczek@pm.katowice.pl  

lub tel. 032 25 16 431 wew. 1220 

 

Regulamin, karta zgłoszenia  i tematy konkursu dostępne są również na stronie 

www.pm.katowice.pl i Facebooku Pracowni Lingwistycznej Pałacu Młodzieży 

w Katowicach. 

mailto:teresa.wawrzyczek@pm.katowice.pl
http://www.pm.katowice.pl/
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LISTA TEMATÓW 

XX Ogólnopolski Konkurs na Pracę z Literatury  

dla uczniów szkół ponadpodstawowych  

z klas I–III  liceów i techników. 

1. Odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań. Złap w żagle pomyślne wiatry. Podróżuj, śnij, odkrywaj. Mark 

Twain 

Bohaterowie literaccy i filmowi, którzy wyruszyli w podróż, by odkryć prawdę o sobie 

i świecie.  

2. Przebaczenie ogrzewa serce i ochładza ranę. George Meredith 

Literackie i filmowe obrazy tych, którzy przebaczali, i tych, którzy doświadczyli 

przebaczenia.  

3. Czas przemija, wypowiedziane słowo pozostaje. Lew Tołstoj 

Jaka jest rola języka, komunikacji i odpowiedzialności za słowo w relacjach 

międzyludzkich? Odwołaj się do wybranych utworów literackich i własnych doświadczeń. 

4. Ziemia więcej mówi nam o nas niż wszystkie książki. Antoine de Saint-Exupéry 

Co współczesnemu człowiekowi mówi nasza planeta? Odwołaj się do tekstów literackich, 

w tym literatury faktu, filmów dokumentalnych i własnych doświadczeń oraz obserwacji.  

5. Prawdziwa przyjaźń jest jak fosforescencja: świeci, kiedy wszystko, co ją otacza, jest pogrążone w ciemności. 

Darwin Denice Martin 

Bohaterowie literaccy, którzy w chwilach trudnych, czerpali siłę i nadzieję z przyjaźni.  

6. Góry odsłaniają swoje sekrety tylko przed tym, kto ma odwagę rzucić im wyzwanie. Jan Paweł II 

Obraz gór oraz tych, którzy rzucili im wyzwanie i poznali tajemnice górskich szczytów. 

Odwołaj się do wybranych liryków, powieści i biografii ludzi gór.  

7. Kochać kogoś to znaczy widzieć w nim cuda dla innych niedostrzegalne. François Mauriac 

Do których bohaterów literackich możesz odnieść słowa François Mauriaca? Uzasadnij 

swój wybór. 

8. Życie człowieka ma kolor jego wyobraźni. Marek Aureliusz 

Jak rozumiesz słowa Marka Aureliusza? Interpretując jego wypowiedź, odwołaj się do 

historii życie bohaterów literackich i filmowych oraz losów postaci historycznych.  
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KARTA ZGŁOSZENIA 

PROSIMY O CZYTELNE (DRUKOWANYMI LITERAMI) WYPEŁNIENIE KARTY 

ZGŁOSZENIA 

1. Pełna nazwa szkoły: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

2. Dokładny adres szkoły: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

3. Numer telefonu szkoły: 

________________________________________________________________________ 

 

4. Adres e-mailowy szkoły: 

________________________________________________________________________ 

 

5. Imię i nazwisko uczestnika: 

________________________________________________________________________ 

 

6. Klasa: 

________________________________________________________________________ 

 

7. Adres e-mailowy i nr telefonu  uczestnika: 

________________________________________________________________________ 

 

8. Wybrany temat (proszę podać pełny temat): 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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9.  Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna ucznia biorącego udział w konkursie: 

________________________________________________________________________ 

 

10. Adres e-mailowy i telefon nauczyciela – opiekuna ucznia biorącego udział w konkursie: 

________________________________________________________________________ 

 

  

…………………………………………..……

…………………………………….. 

(czytelny podpis nauczyciela, który pełni funkcję 

opiekuna) 

 

…………………………………………..……

…………………………………….. 

(czytelny podpis ucznia – uczestnika konkursu) 
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KLAUZULA INFORMACYJNA  

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych - RODO) z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, iż:   

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pałac Młodzieży w Katowicach, 

z siedzibą ul. Mikołowska 26, 40-066 Katowice.  

2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych możliwy jest pod adresem iod@pm.katowice.pl  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konkursu pt. „XX 

Ogólnopolskim Konkursie na Pracę z Literatury dla uczniów szkół 

ponadpodstawowych z klas I–III liceów i techników” na podst. art. 6 ust. 1 pkt a) 

rozporządzenia.  

4. Pani/Pana dane osobowe NIE będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyjątkiem danych 

osobowych finalistów i laureatów konkursu (imię, nazwisko i nazwa szkoły), które zostaną 

upublicznione na stronie internetowej organizatora konkursu.  

5. Pani/Pana dane osobowe NIE będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej.  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku liczonego od zakończenia 

konkursu.  

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

8. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż 

przetwarzanie dotyczących Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ww. ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania 

danych osobowych będzie brak możliwości udziału w konkursie.  

10. Pana/Pani dane NIE będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również 

w formie profilowania.  

_______________________               _______________________                

Podpis nauczyciela                      Podpis uczestnika Konkursu 

                  _______________________                

                                       Podpis opiekuna prawnego uczestnika Konkursu  

mailto:iod@pm.katowice.pl

