
                                                                       
 

 

 

Rok 2013 został ogłoszony Rokiem Tuwima. W związku z tym, Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima  w Łodzi 
IV edycję Wojewódzkiego Konkursu Literackiego „Młodzież pamięta” 

poświęca postaci łódzkiego poety oraz jego twórczości. 
Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Łodzi i województwa łódzkiego. 

 
 
Organizatorzy: 
 

 Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi 

 Grupa Literacka Silva Rerum 

 Stowarzyszenie „Nigdy Więcej” 

 
 
Cele konkursu 
 
1. Propagowanie twórczości Juliana Tuwima 

2. Upowszechnianie wiedzy na temat życia i twórczości Juliana Tuwima 

3. Budowanie postaw szacunku i tolerancji 

4. Motywowanie młodzieży do działań twórczych 

5. Motywowanie młodzieży do krytycznego odbioru literatury 

6. Motywowanie młodzieży do krytycznego postrzegania rzeczywistości 

 
 
Regulamin: 
 

1. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: 

 Opowiadanie inspirowane wybranym wierszem J. Tuwima 

 Esej „Dlaczego Tuwim?” 

2. Każdy uczestnik może wziąć udział w konkursie w jednej lub w obu kategoriach. 

3. Opowiadanie (maksymalnie trzy strony standardowego tekstu w formacie A4) powinno zawierać 

komentarz co do źródła inspiracji (należy podać tytuł utworu Tuwima). 

4. W związku z charakterem konkursu „Młodzież pamięta” opowiadanie powinno zawierać wątki 

charakterystyczne dla krytycznej, społecznej, dyskursywnej lub pacyfistycznej poezji J. Tuwima 

5. Esej (maksymalnie dwie strony standardowego tekstu w formacie A4) może być poświęcony 

twórczości J. Tuwima, jego biografii lub wybranemu utworowi. 

6. Każda praca powinna stanowić samodzielne dzieło autora, prace niesamodzielne będą dyskwalifikowane. 

Uczniowie, którzy korzystają ze źródeł krytycznych, powinni swoją pracę uzupełnić o właściwe przypisy. 

Dopuszcza się opiekę nauczyciela. 

7. Prace należy nadesłać do dnia 11 marca 2013 roku na adres Organizatora lub dostarczyć osobiście 

do sekretariatu Pałacu Młodzieży. Na kopercie prosimy dopisać „konkurs literacki”. Prace można 

również przesłać drogą mailową (konkurs.palac@op.pl). 



                                                                       
 

 

8. Prace nadesłane po terminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu. 

9. Każde opowiadanie należy przesłać w dwóch egzemplarzach. Każdy egzemplarz należy oznaczyć 

słownym godłem (pseudonim literacki). 

10. Do koperty z opowiadaniem, w osobnej zaklejonej kopercie, opatrzonej tym samym godłem, należy 

włożyć wypełnioną kartę zgłoszenia. 

11. Do wydruku prosimy również dołączyć konkursowe teksty w formie elektronicznej. 

12. Prace przysłane drogą elektroniczną również powinny być oznaczone godłem. W osobnym dokumencie 

prosimy przesłać kartę zgłoszenia. 

13. Nadesłane prace oceni jury powołane przez organizatora. 

14. Jury nagrodzi trzy najlepsze prace w każdej kategorii. 

15. Jury może również przyznać wyróżnienia dla wybranych autorów. 

16. Wyłonieni przez jury  autorzy otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy 

17. Dodatkową nagrodą może być publikacja tekstów w wydawnictwach PM, wydawnictwach Stowarzyszenia 

„Nigdy Więcej” oraz na stronach internetowych. 

18.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo  wykorzystania nadesłanych tekstów oraz danych     osobowych 

autorów do realizacji celów statutowych placówki. 

19. Organizatorzy nie odsyłają utworów zgłoszonych do konkursu. 

20. Rozstrzygnięcie konkursu i jego uroczyste zakończenie nastąpi 21 marca 2013 r. (Międzynarodowy 

Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową). O szczegółach uroczystości Zwycięzcy zostaną poinformowani 

przez Organizatorów. 

21. Nagrody należy odebrać osobiście. Organizatorzy nie przesyłają nagród. 

22. Zgłoszenie utworów do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że są to utwory własne, 

niepublikowane i nienagradzane w konkursach, a także z wyrażeniem zgody na przetwarzanie  

 

23. i publikowanie danych osobowych autora oraz nadesłanych tekstów w celach promocyjnych niniejszego 

konkursu oraz w publikacjach PM i Stowarzyszenia „NW” 

 

 

Utwory należy przesłać do dnia 11 marca 2012 r. na adres: 

Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi 

al. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 86 

94- 050 Łódź 

konkurs.palac@op.pl 

 

Utwory zgłoszone do konkursu można również dostarczyć osobiście do sekretariatu Pałacu 

Młodzieży w godz. 10 00 – 16 00 (pn.- pt.).



                                                                       
 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

IV Wojewódzki Konkurs Literacki „Młodzież pamięta” 
 

Pseudonim literacki 
 

 
 
 

Kategoria 
 

 
 
 

 
Źródło inspiracji (dotyczy kategorii 

opowiadanie) 
 

 
 

Tytuł pracy 
 

 
 
 

Imię i nazwisko 
 

 
 
 

Wiek 
 

 
 
 

Adres e-mail  i telefon uczestnika 
 

 
 
 

Szkoła 
 

 
 
 

 
Adres szkoły, telefon kontaktowy 

i adres e-mail 
 

 

 
Opiekun 

 
 

 

Kontakt do opiekuna 
 

 
 
 

 


