
Drodzy Wychowankowie, 

 

W Bursie Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu  

trwa IV edycja ogólnopolskiego konkursu 
literacko – historycznego dla młodzieży burs 

i internatów  

pt. „Jest takie miejsce, jest taki kraj.” 

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym 
konkursie! 

Termin nadsyłania prac przedłużamy do 
końca czerwca. 

Wasza twórczość: wiersze, opowiadania, 

komiksy, mają szansę ukazać się drukiem 

w prawdziwej książce! 

A zatem do dzieła! 

 

 

 

 



Przypominamy, że do tej pory w Bursie Międzyszkolnej Nr 2 

wydaliśmy siedem książek: 

 

1. „ Ocalić od zapomnienia – kalejdoskop wspomnień” 

2. „ Młodzi dla Wolności” 

3. „ Zamość – to lubię! Miasto młodych” 

4. „ Młodzi dla Samorządności” 

5. „ Wilcze tropy Żołnierzy Wyklętych” 

6. „ My, Pierwsza Brygada – Polska droga do Niepodległości” 

7. „ Dwie wojny – dzieciństwo, młodość, marzenia  

tamtych lat”. 

 

Wasze Utwory – wiersz, opowiadanie lub komiks, 

 mają szansę ukazać się  

w ósmej publikacji naszej bursy 

 pt. „ Jest takie miejsce, jest taki kraj”  



 

Regulamin  

IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu   

Literackiego i Historycznego 

dla Młodzieży Burs i Internatów 2019/2020 

 

pt. „JEST TAKIE MIEJSCE, JEST TAKI KRAJ...” 

 

Patronat honorowy: 

 

- Lubelski Kurator Oświaty -Teresa Misiuk 

- Prezydent Miasta Zamość - Andrzej Wnuk 

 

Organizatorzy: 

 

Głównym Organizatorem Konkursu jest Bursa 

Międzyszkolna Nr 2 w Zamościu przy współpracy  

z Wydawnictwem „Tawa” w Chełmie oraz Książnicą 

Zamojską im. Stanisława Kostki Zamoyskiego  

w Zamościu.  

 

Motto IV edycji konkursu 2019/2020: 

 

Jest takie miejsce u zbiegu dróg, 

Gdzie się spotyka z zachodem wschód... 

Nasz pępek świata, 

Nasz biedny raj... 

Jest takie miejsce, 

Taki kraj. 

Nad pastwiskami ciągnący dym, 

Wierzby jak mary, w welonach mgły... 

Tu krzyż przydrożny, 

Tam święty gaj... 



Jest takie miejsce, 

Taki kraj. 

Z pokoleń trudu, z ofiarnej krwi, 

Zwycięskiej chwały nadchodzą dni... 

Dopomóż Boże! 

I wytrwać daj... 

Tu nasze miejsce, 

To nasz kraj! 

 

/Fragment utworu "Taki kraj" autorstwa Jana Pietrzaka/ 

 

Cele konkursu: 

 

Uczestnicy konkursu przedstawią w jednej z wybranych 

form literackich (wiersz, opowiadanie lub komiks) historię 

swojej rodzinnej miejscowości, miejsca, wydarzeń lub postaci 

z nią związanych na przestrzeni wieków. 

   

Czas i miejsce jest dowolne. Można sięgać do legend  

i podań, rodzinnych opowieści i pamięci zbiorowej dotyczącej 

rodzinnych stron.  

 

Utwory nadesłane przez młodzież – nagrodzone  

i wyróżnione w trzech kategoriach, zostaną opublikowane  

w formie książki pod tym samym tytułem.  

                                                  

Zasady konkursu: 
 

Na konkurs należy nadsyłać niepublikowane dotąd 

Utwory własne. Utwory konkursowe: wiersz, opowiadanie, 

komiks, powinny być dostarczone w formie wydrukowanej 

(czcionka komputerowa Times New Roman, akapit 1,5 

wiersza). 



Rękopisy nie będą oceniane.  

Objętość wiersza jest dowolna, opowiadanie i komiks 

powinny wynosić do 10 stron maszynopisu. Można wysłać 

dowolną liczbę utworów w każdej kategorii.  

 

Do Utworu należy dołączyć wypełniony  

załącznik nr 1  
  

Utwory konkursowe mają być oznaczone tylko godłem 

autora czyli pseudonimem.  

 

W dołączonej kopercie, oznaczonej tym samym godłem 

(pseudonimem), powinny znajdować się dane dotyczące 

autora (imię, nazwisko autora) oraz podpisana zgoda na 

przetwarzanie danych osobowych: (załącznik nr 1) 

 

Konkurs trwa do końca czerwca 2020 roku. 

 

Prace ( utwory własne + załącznik nr 1)  

można przesłać pocztą tradycyjną na adres: 

Bursa Międzyszkolna Nr 2 w Zamościu,  

        ul. Szczebrzeska 41, 22- 400 Zamość 

- z dopiskiem na kopercie:  

Konkurs „Jest takie miejsce, jest taki kraj” 

lub w formie elektronicznej na adres e- mail: 

rebizantm.bursa2@gmail.com 

 

Ogłoszenie wyników i uroczyste rozdanie nagród 

odbędzie się w nowym terminie.  

Prace konkursowe nie będą zwracane autorom. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji Utworów 

konkursowych oraz ich cytowania w mediach, z podaniem 

nazwiska autora, bez gratyfikacji pieniężnych dla ich autorów.  

mailto:rebizantm.bursa2@gmail.com


Nadesłanie prac jest jednocześnie zgodą autora na 

nieodpłatne wykorzystanie ich w formie publikacji 

pokonkursowych (w przypadku nagrodzenia bądź wyróżnienia 

przez Jury). 

Dodatkowych informacji można zasięgnąć  

u Organizatora: Tel.: 84 641 24 86  

bursanr2zamosc@interia.pl 

  rebizantm.bursa2@gmail.com 

 

Ocena prac konkursowych: 
 

Oceny prac konkursowych dokona Komisja powołana 

przez Organizatora.  

W ocenie Komisja będzie brała pod uwagę następujące 

kryteria: 

- spełnienie wymogów formalnych podanych w 

regulaminie, 

- zgodność treści Utworu konkursowego z tematem 

konkursu,  

- samodzielność wykonania zadania konkursowego, 

- czynniki artystyczne. 

 

Nagrody w konkursie: 
 

Nagrodzone teksty zostaną opublikowane  

w książce pt. „ Jest takie miejsce, jest taki kraj”.  

 

Autorzy najlepszych tekstów w każdej z kategorii 

(wiersz, opowiadanie, komiks) uhonorowani zostaną 

nagrodami rzeczowymi za I, II, III miejsce oraz 

Wyróżnienia.  
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Zał. nr 1             

Kategoria:  WIERSZ, OPOWIADANIE, KOMIKS 

  

Właściwe podkreślić:  

Imię i nazwisko Autora ………………………………………………….. 

Godło w konkursie ………………………………………………………. 

Tytuł Utworu: …………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko nauczyciela – wychowawcy bursy/internatu: 

…………………………………………………………………………………. 

Adres bursy/internatu ……………………………………………………….. 

Telefon bursy/internatu………………………………………………………… 

Email bursy / internatu ………………………………………………………… 

  

„Wraz z nadesłanymi tekstami przesyłam również zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych dla potrzeb organizacyjnych Konkursu, ewentualnych 

działań reklamowych i marketingowych z nim związanych oraz dla potrzeb 

publikacji prasowych, w formach zwartych oraz elektronicznych będących jego 

następstwem”.  

  

Podpis osoby pełnoletniej:………………………………………………… 

  

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego syna / mojej 

córki dla potrzeb organizacyjnych konkursu, ewentualnych działań 

reklamowych i marketingowych z nim związanych oraz dla potrzeb publikacji 

prasowych, w formach zwartych oraz elektronicznych będących jego 

następstwem”. 

  

Podpis rodzica/opiekuna osoby niepełnoletniej……………………………….. 

  

Inspiracją Utworu był: film, książka, czasopismo, piosenka, zasłyszane 

wspomnienia, informacje z Internetu, lub inne : 

  

Właściwe wpisać, określić autorów, podać tytuł :  

 …………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

  

                           Podpis Autora Utworu ……………………………………… 

 

 


