Regulamin konkursu „Moja rodzina w Niepodległej”
Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami gimnazjalnymi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Tomaszowie Lubelskim organizuje Wojewódzki Konkurs Literacki „Moja rodzina
w Niepodległej” pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty Teresy Misiuk i Burmistrza
Tomaszowa Lubelskiego Wojciecha Żukowskiego. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII
szkół podstawowych, II i III klas gimnazjalnych oraz szkół średnich. We współpracy z Miejską
Biblioteką Publiczną w Tomaszowie Lub. organizowana jest edycja dla dorosłych.

Cele konkursu:
• zachęcenie do poznawania przeszłości własnej rodziny,
• ukazanie losów rodziny na tle wydarzeń historycznych, dostrzeganie wpływu historii na dzieje
członków rodziny,
• kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem literackim, wybranymi formami
narracyjnymi.
Kategorie wiekowe:
I – klasy VII szkół podstawowych oraz II i III gimnazjalne,
II – szkoły średnie,
III – dorośli.
Tematyka konkursu:
Organizator konkursu przygotował dwa tematy do wyboru:
Moja rodzina i sto lat niepodległości.
Uczestnicy konkursu mogą opisać losy wybranych przodków na przestrzeni ostatniego
stulecia, zwrócić uwagę na odniesienia do historii Polski i regionu zamieszkania, przedstawić
własne refleksje, porównania życia kiedyś i dziś, anegdoty itp. Mile widziane twórcze podejście do
tematu.
Moja rodzina w walce o wolną Polskę.
Uczestnicy powinni skupić się na losach przodków związanych z walką o wolną ojczyznę,
np. podczas wojny polsko-bolszewickiej, II wojny światowej, w czasach Solidarności.

Kryteria oceny pracy:
• praca zgodna z tematem, ukazująca powiązanie losów członków rodziny z historią regionu, kraju,
• poprawność językowa i ortograficzna,
• kompozycja pracy i styl wypowiedzi.
Forma pracy:
gawęda, opowiadanie, wspomnienia, pamiętnik, dziennik, reportaż, felieton, esej itp.
Wymagania formalne:
Objętość pracy od 2 do 14 stron A4, czcionka 14, interlinia 1,5, czcionka Times New
Roman, justowanie tekstu, numeracja stron.
Na 1. stronie pracy należy zapisać: wybrane zagadnienie tematyczne, kategorię wiekową,
pseudonim autora, ewentualnie tytuł. Do pracy należy dołączyć metryczkę.
Prace wysyłane pocztą na adres organizatora powinny być wydrukowane w dwóch
egzemplarzach, a metryczka dołączona w oddzielnej kopercie. Prace i metryczki wysyłane drogą
elektroniczną należy przesłać w oddzielnych załącznikach.
Adres organizatora:
Adres pocztowy:
Szkoła Podstawowa nr 2
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
ul. Żołnierzy Września 1
22-600 Tomaszów Lub.
dopisek: „Moja rodzina w Niepodległej”
Adres elektroniczny:
rodzina.niepodlegla@gmail.com
Kontakt telefoniczny z organizatorami:
Anna Wolczyk 693 165 839
Dorota Puźniak 606 806 187
Organizacja konkursu i wyniki
Konkurs trwa od 3 kwietnia 2018 r. do 3 lipca 2018 r.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 20 września 2018 r. na stronie internetowej
organizatora oraz Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski. Laureaci i ich opiekunowie otrzymają
informacje na adres/telefon podany w metryczce.
Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas obchodów nadania
praw miejskich Tomaszowowi Lubelskiemu (5-9 X 2018 r.).

