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Jeżycjada „wpłynęła na nas wszystkich. Wbrew coraz to groźniejszym ideologicznym 
i technicznym nowinkom wszechstronna pisarka pokazuje nam świat, w którym osoby są 
ważniejsze niż przedmioty, relacje między nimi ciekawsze niż najbardziej wyszukane 
gadżety, a rodzina – nie tylko potrzebna, ale wręcz konieczna i dobra (…).Jeżycjada 
przekonuje, że świat ten – choć niby oszalały i wymykający się spod kontroli – w dalszym 
ciągu spajają stare zaklęcia ludzkości: miłość, wierność, przyjaźń, cierpliwość i humor. Aż 
trudno uwierzyć, że opowieść snuta tak bardzo pod prąd ideologiom i modom może być 
zupełnie wolna od natrętnej polemiczności, i nie mentorska lub moralizatorska, lecz pełna 
humoru i wdzięku”. https://www.bn.org.pl/aktualnosci/4157-nagroda-literacka-skrzydla-
dedala-2020-dla-malgorzaty-musierowicz.html  
  
 
Z olbrzymią przyjemnością pragniemy poinformować, że Małgorzata Musierowicz będzie 
bohaterką I edycji Wojewódzkiego Konkursu: Znamy poetów i pisarzy z Wielkopolski. 
Pierwszą  edycję konkursu poświęcimy Jeżycjadzie – cyklowi  powieści bardzo lubianych 
przez młodzież. Spośród wielu książek pisarki zaproponujemy cztery pierwsze powieści 
należące do popularnego cyklu. 
Do udziału w konkursie serdecznie zapraszamy uczniów klas szóstych, siódmych i ósmych 
szkół podstawowych  z  województwa wielkopolskiego. 
 
Koordynatorzy konkursu:    Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie 
mgr Wiesława Szubarga     mgr Alicja Trybus 
mgr Mariola Dominiczak      
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Cele konkursu: 
- zainteresowanie uczniów twórczością pisarki związanej z Wielkopolską – Małgorzaty   

Musierowicz, 
-  poszerzenie wiedzy na temat życia i twórczości pisarki, 
-  doskonalenie umiejętności pracy z multimediami. 

Regulamin konkursu 

1. Organizatorem konkursu pod hasłem:  Znamy poetów i  pisarzy z Wielkopolski jest Szkoła 
 Podstawowa nr 2 w Mosinie (email: sekretariat@sp2mosina.edu.pl). 
2. Adresatem konkursu są uczniowie szkół podstawowych z województwa wielkopolskiego. 
3. Konkurs dotyczy pisarki związanej z Wielkopolską. 
4. Konkurs składa się z dwóch etapów – etapu szkolnego oraz etapu wojewódzkiego.   
5. Zarówno etap szkolny jak i wojewódzki dotyczyć będą informacji oscylujących wokół 

życia i  twórczości pisarki, w tym znajomości konkretnych lektur.    
6. W etapie szkolnym uczniowie udzielą pisemnych odpowiedzi na zaproponowane przez 

Organizatora konkursu pytania. W etapie wojewódzkim podobnie. Zasady etapu 
szkolnego i wojewódzkiego  określa  Załącznik nr 1   

7. Do wojewódzkiego etapu konkursu szkoła wyznacza trzyosobowy zespół (uczniowie, 
którzy uzyskali największą liczbę punktów za test w etapie szkolnym), który przygotuje 
prezentację multimedialną dotyczącą życia i twórczości pisarki. Członkowie zespołu 
w etapie wojewódzkim indywidualnie rozwiązują test dotyczący tematyki konkursu.  

Zasady dotyczące przygotowania prezentacji określa Załącznik nr 2  

8. Etap wojewódzki konkursu odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie 
12.04.2022r. o godz. 9.00 

9. Szkoły wyrażające wolę wzięcia udziału w konkursie   proszone są o poinformowanie o 
tym fakcie organizatora do 22. 12. 2021 roku (sekretariat@sp2mosina.edu.pl).   

10. Podczas etapu wojewódzkiego konkursu przyznane zostaną: I, II, III miejsce dla 
poszczególnych drużyn za test (decydować będzie suma punktów poszczególnych 
uczestników z danej szkoły) oraz I, II, III miejsce za prezentacje multimedialne. 
Szczegółowe informacje na ten temat zawierają załączniki. 

11. O ostatecznych wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani w dniu, w którym 
 odbędzie się etap wojewódzki. 
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Załącznik nr 1 
Etap szkolny konkursu „Znamy poetów i pisarzy z Wielkopolski” 

1. W etapie szkolnym uczniowie udzielą pisemnych odpowiedzi na zaproponowane przez 
Organizatora konkursu pytania.  

2. Podczas przygotowań do etapu szkolnego uczniowie mogą skorzystać z następujących 
 pozycji dostępnych w Internecie:  
 

Małgorzata Musierowicz 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%82gorzata_Musierowicz 
 
Taka piękna zabawa... Z MAŁGORZATĄ MUSIEROWICZ  o literaturze dla młodzieży, ale 
nie tylko, rozmawia Jan Strzałka 
http://www.tygodnik.com.pl/felietony/musierowicz/musierowicz.html 
 
W miłości po uszy. Wywiad z Małgorzatą Musierowicz - wRodzinie.pl   
 
Małgorzata Musierowicz 
http://musierowicz.com.pl/mm/   
 
Małgorzata Musierowicz 
https://www.empik.com/autor/malgorzata-musierowicz  
 
Małgorzata Musierowicz – biografia, życie i twórczość 
https://www.granice.pl/autor/malgorzata-musierowicz/1950#google_vignette  
 
3. Przygotowując się do etapu szkolnego, uczniowie winni zapoznać się z następującymi 

książkami Małgorzaty Musierowicz: 
„Małomówny i rodzina” (na prośbę czytelników książka została włączona w poczet 
Jeżycjady), 
„Szósta klepka”. 

4. Organizator  konkursu zobowiązuje się nadesłać test z pytaniami do szkół podstawowych 
z województwa wielkopolskiego w terminie umożliwiającym uczestnikom konkursu 
przygotowanie się do testu.  

5. Do testu dołączony zostanie klucz odpowiedzi, który ułatwi sprawdzającym 
zweryfikowanie poprawności uczniowskich odpowiedzi. 

6. Do wojewódzkiego etapu konkursu szkoły wyznaczą trzyosobowy zespół (uczniowie, 
którzy uzyskali największą ilość punktów w etapie szkolnym). 

7. Wyniki etapu szkolnego należy przesłać na adres Organizatora konkursu do dnia 
25.02.2022 r. podając następujące dane: imię i nazwisko opiekuna etapu szkolnego, 
imiona i nazwiska reprezentantów szkoły, klasę, do której poszczególni uczniowie 
uczęszczają.  
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W II etapie   konkursu obowiązuje znajomość pozycji wykorzystanych w etapie szkolnym oraz: 

Za co kochamy Małgorzatę Musierowicz? Refleksje czytelniczki blogu autorki „Jeżycjady” 
 http://www.nowabiblioteka.us.edu.pl/archiwum/2017_2/Korepta.pdf  
 
Kobiety z „Jeżycjady". Poznajcie kulisy powstania słynnego cyklu. 
https://www.granice.pl/publicystyka/jezycjada-bohaterki-historia-malgorzata-
musierowicz/1816/1  
 
Małgorzata Musierowicz. Z „Jeżycjadą” przez epoki. 
https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/2653593,Malgorzata-Musierowicz-Z-Jezycjada-
przez-epoki  
 
Małgorzata Nieciecka-Mac rozmawia z Małgorzatą Musierowicz i Emilią Kiereś  
https://soundcloud.com/informacje-kulturalne/malgorzata-
musierowicz?fbclid=IwAR0ShlKCJHL7RmAmj53QhnMereD-
2zfUQTNVULk6PLWNuUC8CRDJekgXsWI      
 
10 ciekawostek o twórczości Małgorzaty Musierowicz 
https://www.empik.com/empikultura/10-ciekawostek-o-tworczosci-malgorzaty-
musierowicz,14941,a 
 
8. Przygotowując się do etapu wojewódzkiego, uczniowie winni zapoznać się 

z  następującymi książkami Małgorzaty Musierowicz: 
„Kłamczucha” 
„Kwiat kalafiora” 
Uczestników etapu wojewódzkiego obowiązuje znajomość pojęć i umiejętności 
określonych w podstawie programowej przedmiotu język polski opublikowanej w 
rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. dla klas IV-VIII 
(http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000356/O/D20170356.pdf) 
w szczególności: styl, stylizacja, mowa zależna i niezależna, kontekst, dialog, monolog, 
zaproszenie, dedykacja, ogłoszenie, podanie, list, charakterystyka, wywiad,  rozprawka, 
reklama, opis, epizod, wątek, elementy świata przedstawionego, rodzaje narracji, gatunki 
epickie w szczególności: opowiadanie, nowela, powieść. 

9. Podczas etapu wojewódzkiego wymagana jest znajomość życia i   twórczości pisarki. 

Postanowienia końcowe 

1. Każdy z uczestników biorących udział w konkursie, przystępując do niego, akceptuje 
postanowienia niniejszego regulaminu.  

2. Uczniowie  otrzymują punkty za test: 10 p. I miejsce, 7 p. II miejsce, 5 p. III miejsce  
3. Uczniowie  otrzymują punkty za prezentację multimedialną: 10 p. - I miejsce, 7 p. - II 

miejsce, 5 p. - III miejsce.  
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4. Suma punktów uzyskanych za test oraz prezentację multimedialną pozwoli na przyznanie 

nagrody głównej, czyli Grand Prix 

Załącznik nr 2 

Małgorzata Musierowicz – prezentacja dotycząca życia i twórczości pisarki 

Cele konkursu 

1. Pogłębienie wiedzy na temat życia i twórczości pisarki.  
2. Doskonalenie umiejętności pracy z multimediami. 
3. Kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji. 
4. Wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw 

autorskich. 

Regulamin konkursu 

1. Konkurs adresowany jest do uczestników I części etapu wojewódzkiego konkursu: „Znamy 
poetów i pisarzy z Wielkopolski”.  

2. Przedmiotem konkursu jest stworzenie prezentacji multimedialnej w programie PowerPoint 
na temat życia i  twórczości Małgorzaty Musierowicz składającej się z tekstu i grafiki.  

3. Uczniowie są zobowiązani, by przygotować nie mniej niż 15 i nie więcej niż 20 slajdów.  
4. Komisja konkursowa będzie zwracać uwagę na:  

- zgodność z tematem konkursu, 
- poziom merytoryczny prezentacji, 
- poziom redakcyjny pracy (jasność formułowania myśli, poprawność stylu, zwięzłość), 
- poprawność pod względem ortograficznym, 
- estetykę pracy, 
- oryginalność rozwiązania, pomysłowość w przedstawieniu tematu. 
5. Opisane prace (nazwa szkoły, imiona i nazwiska wykonawców prezentacji, nazwisko 
opiekuna, klasa) należy przesłać na płycie CD do  25.02.2022 roku na adres: Szkoła 
Podstawowa nr 2 w Mosinie, ul. Sowiniecka 75 z dopiskiem: „Znamy poetów i pisarzy 
z  Wielkopolski” . 

Postanowienia końcowe 

1. Każdy z uczestników biorących udział w konkursie, przystępując do niego, akceptuje 
postanowienia niniejszego regulaminu.  

2. Komisja konkursowa ma prawo nie przyznać I miejsca, jeżeli prace konkursowe nie będą 
prezentowały określonego regulaminem poziomu.  

3. Nagrodzone prezentacje zostaną przedstawione publicznie podczas uroczystości 
podsumowującej konkurs (etap wojewódzki). 

Koordynatorzy konkursu: 
 Wiesława Szubarga 
 Mariola Dominiczak 


