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Pewien Miłosz zwany Czesławem 

Lubił boso chodzić po trawie. 

A że trawa była znad Issy, 

To na Nobla miał niezłe pomysły, 

Pewien Miłosz zwany Czesławem 
 

M. Judasz 

 

 

 

Cele konkursu:  
 

 zainteresowanie postacią, życiem i dorobkiem twórczym Czesława Miłosza  

 rozwijanie zdolności literackich ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności 

interesującego, krótkiego i pełnego humoru formułowania wypowiedzi 

 stworzenie limerykowej biografii Czesława Miłosza  

 

 

Organizator: 
 

Biblioteka publiczna ..... 

 

 

Uczestnicy: 
 

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich amatorskich twórców poezji z terenu ... [gminy..., 

powiatu..., województwa ...., całej Polski], którzy zechcą spróbować swoich sił w krótkiej formie 

literackiej – limeryku. 

 

 

Zasady: 
 

Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie limeryku odwołującego się do postaci 

i twórczości Czesława Miłosza. 

 

Każdy z uczestników może zgłosić do trzech limeryków, które nie były to tej pory nigdzie 

publikowane. 

 

Prace prosimy przesyłać na adres :...... w terminie do........... 



 

Prace należy przysłać pocztą w formie wydruku (lub czytelnego rękopisu). Nie przyjmujemy 

prac nadesłanych pocztą elektroniczną. Każdy limeryk powinien być umieszczony na oddzielnej 

karcie, oznaczony godłem autora (krótkim hasłem, pseudonimem). Do zgłoszenia należy dołączyć 

zaklejoną kopertę podpisaną tym samym godłem, wewnątrz której będą umieszczone informacje: 

imię i nazwisko, adres, telefon, oznaczenie kategorii konkursowej oraz ewentualny e-mail autora. 

W przypadku uczniów prosimy również o podanie nazwy, adresu, telefonu i e-maila szkoły oraz 

nazwiska i imienia nauczyciela prowadzącego.  

 

Organizator zawiadomi uczestników o terminie ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia 

nagród w bibliotece publicznej..... 

 

 

Sposób oceny: 
 

Prace będą oceniane i nagradzane w dwu kategoriach wiekowych: 

 autorzy do lat 15; 

 autorzy powyżej lat 15. 

 

Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora konkursu. Ocenie podlegać będą m.in.:  

 wykorzystanie elementów biografii Czesława Miłosza takich jak np. nazwy miejsc, w 

których przebywał, tytuły utworów, imiona i nazwiska osób bliskich, współpracowników 

itp. 

 aspekt humorystyczny utworu oraz zaskoczenie, jakie wzbudzi u członków jury, 

 zachowanie formy limeryku*.  

 

 

Nagrody: 
 

Autorzy najlepszych prac w swojej kategorii otrzymają nagrody pieniężne [lub inne] w 

wysokości: 

 kategorii do lat 15 .................... 

 w kategorii powyżej lat 15: ......................... 

 

Dodatkowe uwagi: 

Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu oraz wyrażenie 

zgody na: 

 przetwarzanie danych osobowych przez organizatora konkursu – zgodnie z ustawą o 

ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. Nr 133 poz. 883); 

 publikowanie w prasie, na stronach internetowych i innych mediach wizerunków i danych 

osobowych uczestników; 

 nieodpłatne przekazanie praw autorskich w zakresie publikacji limeryków w różnych 

środkach przekazu. 

Limeryki konkursowe zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora. O ich 

doborze zadecyduje jury.  

W kwestiach dotyczących przebiegu Konkursu nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, 

głos rozstrzygający należy do organizatora. 



*Limeryk – co to jest i jak go napisać? 

 

Limeryk to krótki wierszyk. Wywodzi się z folkloru angielskiego i inrlandzkiego (nazwa 

pochodzi od nazwy miasta Limerick w Irlandii).  

Powinien być zbudowany w następujący sposób: 

 z pięciu wersów 

 układ rymów aabba 

 wersy: pierwszy, drugi i piąty mają jednakową liczbę sylab akcentowanych 

 trzeci i czwarty wers są krótsze zwykle o 1-3 sylaby akcentowane 

 układ sylab akcentowanych i nieakcentowanych nadaje limerykowi specyficzny rytm (inny 

dla dłuższych i dla krótszych linijek). Powinno to być zauważalne przy recytacji 

Pod względem treści jest anegdotą, zwykle o humorystycznym, nonsensownym lub 

groteskowym charakterze. Ma zwykle stały układ narracji: 

 w pierwszym wersie wprowadza się bohatera oraz nazwę geograficzną, która określa 

miejsce akcji 

 w drugim wersie zawiązuje się akcję, często wprowadzany jest tu drugi bohater 

 w trzecim i czwartym wersie następuje kulminacja wątku dramatycznego 

 w ostatnim wersie następuje zaskakujące rozwiązanie. Dawnej ostatni wers był 

powtórzeniem pierwszego  

Limeryki pisali sławni i mniej sławni polscy pisarze: Konstanty Ildefons Gałczyński, Julian 

Tuwim (pod pseud. Zenon Psequdecq), Janusz Minkiewicz (pseud. Jan Uszminkiewicz), Maciej 

Słomczyński, Stanisław Barańczak, Wisława Szymborska i inni. 

 

Więcej o limerykach i zasadach ich pisania oraz samych limeryków można przeczytać np. tutaj: 

 

Barańczak S.: Pegaz zdębiał. Poezja nonsensu a życie codzienne: wprowadzenie w prywatną teorię 

gatunków, Warszawa 2008. 

Bikont A., Szczęsna J.: Limeryki czyli o plugawości i promienistych szczytach nonsensu, Warszawa, 

1998. 

Bryndal R.: Limeryki o pewnych panach i paniach czyli numery z każdej sfery, Warszawa 2008. 

Szymborska W.: Rymowanki dla dużych dzieci z wyklejankami Autorki, Kraków 2003. 

http://macmat.home.staszic.waw.pl/limeryki/index.html 

http://www.ecola.pun.pl/viewtopic.php?id=115 

http://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze_alfabetycznie/kaczmarskiego/l/limeryki.php 

http://www.limeryki.pl/podstawy.html 

http://www.limeryki.pl/zasady.html 

http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=23&IM=01&VI=1&TX=Bikont+Anna
http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=23&IM=01&VI=1&TX=Bryndal+Rafa%B3
http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=23&IM=01&VI=1&TX=Szymborska+Wis%B3awa
http://macmat.home.staszic.waw.pl/limeryki/index.html
http://www.ecola.pun.pl/viewtopic.php?id=115
http://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze_alfabetycznie/kaczmarskiego/l/limeryki.php
http://www.limeryki.pl/podstawy.html
http://www.limeryki.pl/zasady.html


Czesław Miłosz i jego twórczość – 
proponowane materiały biograficzne 

 

Bieńkowska E.: W ogrodzie ziemskim. Książka o Miłoszu, Warszawa 2004. 

Chrząstowska B.: Poezje Czesława Miłosza, Warszawa1993. 

Czesława Miłosza autoportret przekorny. Rozmowy przeprowadził Aleksander Fiut, Kraków 1998. 

Fiut A.: W stronę Miłosza, Kraków 2003. 

Franaszek A.: Miłosz. Biografia, Kraków 2011.  

Kosińska A.: Rozmowy o Miłoszu, Warszawa 2010. 

Kwiatkowski J.: Poznawanie Miłosza. Studia i szkice o twórczości poety, Kraków; Wrocław 1985. 

Miłosz C. Rodzinna Europa, Kraków 2001. 

Walicki A.: Zniewolony umysł po latach, Warszawa 1993. 

Zawada A.: Miłosz. Wrocław 1996. 

Żak S.: Polscy nobliści, Kielce 2001. 

http://www.milosz.pl/ 

http://www.milosz365.pl/pl,czeslaw-milosz.php 

http://noblisci.bnet.pl/71-80/1980/1980.html 

http://www.nybooks.com/galleries/david-levine-illustrator/2001/may/31/czeslaw-milosz/ [w 

karykaturze] 

http://www.poema.art.pl/site/sub_148_milosz_czeslaw.html 

 

 

 

 

 

http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=23&IM=01&VI=1&TX=Bie%F1kowska+Ewa
http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=23&IM=01&VI=1&TX=Fiut+Aleksander
http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=23&IM=01&VI=1&TX=Kosi%F1ska+Agnieszka
http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=23&IM=01&VI=1&TX=Mi%B3osz+Czes%B3aw
http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=23&IM=01&VI=1&TX=Walicki+Andrzej
http://www.milosz.pl/
http://www.milosz365.pl/pl,czeslaw-milosz.php
http://www.nybooks.com/galleries/david-levine-illustrator/2001/may/31/czeslaw-milosz/
http://www.poema.art.pl/site/sub_148_milosz_czeslaw.html


Uwagi dla organizatorów: 

Do regulaminu konkursu należy dołączyć przygotowane teksty „Limeryk – co to jest i jak go 

napisać?” oraz „Czesław Miłosz i jego twórczość – proponowane materiały biograficzne”. 

Adresatów konkursu można ograniczyć do mieszkańców danego terenu (województwa, 

powiatu, gminy) lub osób z określonej grupy społecznej lub wiekowej (np. uczniów szkół 

ponadpodstawowych). 

Proponowany czas od ogłoszenia do zakończenia zbierania zgłoszeń – ok. 3 miesiące. 

Wskazane, aby czas trwania konkursu nie obejmował okresu wakacyjnego. Zakończenie można 

zaplanować tak, by wypadało np. 8 grudnia - w rocznicę otrzymania Nagrody Nobla.  

Organizator konkursu powinien:  

 rozpropagować konkurs (prasa lokalna, internet, ulotki, plakaty) Wskazany patronat władz 

samorządowych, patronat medialny w zależności od planowanego zasięgu terytorialnego 

konkursu. 

 zaprosić do współpracy szkoły, ośrodkami kultury, biblioteki z terenu objętego konkursem. 

W placówkach tych można zorganizować warsztaty pisania limeryków z pomocą 

nauczycieli polonistów, instruktorów itp.     

 zapewnić nagrody. Forma i wysokość nagród zależy od budżetu organizatora; 

 powołać jury. Wskazane, aby brał w im udział choć jeden profesjonalista: polonista, 

wykładowca akademicki, literat; 

 zapewnić dyplomy i podziękowania dla uczestników (zakupić lub wydrukować je we 

własnym zakresie); 

 wręczyć członkom jury i innym osobom współpracującym (nauczycielom, instruktorom) 

podziękowania i ewentualne upominki, kwiaty na imprezie podsumowującej konkurs;  

 umożliwić publikację limeryków na stronie internetowej (najlepiej własnej); 

 zorganizować imprezę, na której zostaną ogłoszone wyniki konkursu. 

 

Należy wziąć pod uwagę następujące koszty: 

 nagrody 

 poczęstunek dla uczestników konkursu oraz jury na imprezie podsumowującej 

 ew. zwrot kosztów dojazdu jury na obrady oraz podsumowanie konkursu 

 zakup lub druk dyplomów 

 druk plakatów i ulotek konkursowych 

 koszty opłat pocztowych przy rozsyłaniu zawiadomień o konkursie oraz ewentualnej 

wysyłce nagród, podziękowań dla uczestników, osób współpracujących 

 ew. honoraria i koszty spotkań z twórcami limeryków  

 ew. koszt druku wydawnictwa z pokłosiem konkursu  

 kwiaty lub upominki dla członków jury i innych osób współpracujących. 

W zależności od posiadanego budżetu oraz zgłoszonych prac można wydać drukiem pokłosie 

konkursu – limerykową „biografię” Czesława Miłosza.  W takim przypadku należy przekazać 

przynajmniej po jednym egzemplarzu autorom publikowanych limeryków. 

Jeśli konkurs ma zasięg lokalny (gminny, powiatowy) może mu towarzyszyć cykl spotkań z 

twórcami limeryków w bibliotekach, domach kultury, szkołach, które pozwolą na rozpropagowanie 

tej formy poetyckiej.   



Proponowany harmonogram: 

I tydzień: 

 Ustalenie szczegółów regulaminu dla konkretnego organizatora.  

 Zapewnienie patronatu władz samorządowych i mediów. 

 Przygotowanie regulaminu, plakatów i ulotek konkursowych. 

 Nawiązanie współpracy ze szkołami, domami kultury, bibliotekami. Wysłanie pism do 

nauczycieli z prośbą o przygotowanie warsztatów dla młodzieży. 

 

II tydzień:  

 Ogłoszenie konkursu poprzez: 

- podanie informacji w mediach, 

- umieszczenie informacji na stronie internetowej (własnej lub innej), 

- rozesłanie regulaminów, ulotek do szkół, bibliotek, domów kultury, 

- rozlepienie plakatów, kolportaż ulotek (także w księgarniach, salonach prasowych, 

dworcach kolejowych, autobusowych itp.) 

 

 

III-XIV tydzień: 

 Przyjmowanie zgłoszeń konkursowych. 

 Ewentualne spotkania z twórcami limeryków w bibliotekach, ośrodkach kultury oraz 

warsztaty lub lekcje w szkołach.  

 Cykliczna publikacja informacji o konkursie i regulaminu w prasie lokalnej. 

 Powołanie jury. 

 

XV tydzień: 

 Powiadomienie członków jury o terminie posiedzenia. 

 Przygotowanie nadesłanych prac do oceny. 

 

XVI tydzień: 

 Posiedzenie jury, ocena prac, napisanie protokółu. 

 Ustalenie terminu imprezy podsumowującej konkurs (i ewentualne przygotowanie i 

zlecenie do druku wydawnictwa z konkursowymi limerykami. Od terminu 

wydrukowania zależy termin imprezy).    

 Powiadomienie uczestników konkursu o terminie imprezy. 

 Zaproszenie przedstawicieli władz, dziennikarzy na imprezę. 

 

XVII lub XIX tydzień:  

 Ewentualny odbiór wydawnictwa po konkursowego z drukarni. 

 Przygotowanie, zakup nagród (w przypadku rzeczowych), dyplomów, podziękowań dla  

uczestników i osób współpracujących. 

 Impreza, na której nastąpi ogłoszenie wyników i podsumowanie konkursu. 

 Publikacja relacji z imprezy, wyników konkursu oraz limeryków na stronie 

internetowej. 

 Wysyłka relacji do mediów     

 Ewentualna  wysyłka dyplomów, podziękowań, nagród dla osób, które nie przybyły 

osobiście na podsumowanie konkursu.  


