
27 listopada 2020 roku Sejm RP postanowił, by jednym z patronów 2021 roku został wybitny polski poeta, dramaturg,  
prozaik i scenarzysta - Tadeusz Różewicz. 

W 2021 roku przypada 100. rocznica urodzin „Noblisty bez Nobla”. 
W związku z tym Biuro Poselskie Tomasza Zimocha ogłasza ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę o Patronie 2021 roku. 

 
REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO 

„Tadeusz Różewicz inspiruje” 
 
I. Cele konkursu 
1. Pogłębianie wśród młodzieży wiedzy o życiu i twórczości Tadeusza Różewicza. 
2. Popularyzacja oryginalnej twórczości literackiej. 
 
II. Udział w konkursie 
1. W konkursie mogą brać udział uczniowie ostatnich klas szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2020/2021. 
2. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić 1 opowiadanie/esej/rozprawkę/scenariusz. 
3. Prace nadesłane na konkurs nie mogą być nigdzie wcześniej publikowane i nagradzane w innych konkursach. 
 
III. Tematyka prac konkursowych 
1. Tematem konkursu jest - „Tadeusz Różewicz inspiruje”. 
 
IV. Forma prac konkursowych 
1. Praca konkursowa powinna być przesłana w formie elektronicznej, w postaci pliku pdf na adres: info@tomekzimoch.pl 
2. Do pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy z następującymi informacjami: 
a. tytuł pracy 
b. imię, nazwisko, wiek autora 
c. adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego 
d. adres e-mail autora 
e. nazwa i adres szkoły 
f. imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna, pod kierunkiem którego przygotowana była praca konkursowa 
g. zgoda na nieodpłatne publikowanie pracy na stronie internetowej 
 
V. Kryteria oceny prac konkursowych 
1. Zgodność z tematem konkursu. 
2. Oryginalność ujęcia prezentowanych treści. 
3. Walory literackie. 
4. Wykorzystanie własnych doświadczeń i przemyśleń. 
5. Poprawność językowa pracy. 
 
VI. Terminarz konkursu* 
1. Prace konkursowe w formie określonej w punkcie IV niniejszego regulaminu należy nadesłać do 30 czerwca 2021 roku do godz. 
23:59 na adres: info@tomekzimoch.pl. 
2. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na dzień 9 października 2021, dokładnie w setną rocznicę urodzin Tadeusza Różewicza. 
3. Szczegóły, miejsce i forma zakończenia konkursu - informacje podane zostaną w terminie późniejszym. 
 
VII. Nagrody 
1. Główna nagroda w konkursie wynosi 2021PLN. Kwota zostanie pomniejszona o należny 10% podatek dochodowy. 
2. Przewidziane są nagrody dodatkowe i wyróżnienia. 
3. Wszyscy laureaci otrzymają pamiątkowe dyplomy. 
 
VIII. Skład jury 
Skład jurorów zostanie podany w terminie późniejszym. 
 
IX. Biuro organizacyjne 
Biuro Poselskie Tomasza Zimocha Pl. Komuny Paryskiej 5A 90-007 Łódź tel. 579975095 info@tomekzimoch.pl, www.tomekzimoch.pl 
 
X. Informacje o konkursie będą publikowane na stronie internetowej: www.tomekzimoch.pl 
 
* terminarz konkursu może ulec zmianie 
 
 

http://www.tomekzimoch.pl/

