
  

 

 

 

„Listy do taty” – to hasło towarzyszy 
tegorocznej edycji konkursu literackiego im. 
Zosi Smreczyńskiej. Zosia, która tak wcześnie 
został sierotą, wychowywana przez ciotkę              
w Zakopanem, z ojcem widywała się rzadko, 
za to prowadziła z nim bogatą 
korespondencję. W 1921 r. tak pisała                    
z Zakopanego: „Niech tatuś przyjedzie, mnie 
tak tęskno za Wami, za Porębą.” Zachęcamy, 
by podjąć literackie wyzwanie i napisać list do 
taty. Tato, tatuś, ojczulek – to słowo niesie 
wiele skrywanych emocji i uczuć. Może go już 
z nami nie ma, może za nim tęsknimy, może 
przebywa za granicą, a być może w liście 
łatwiej będzie napisać to, co trudno wyrazić 
słowami… Inspiracji poszukajmy w sobie                       
i wokół siebie,  wystarczy tylko chwila i kartka 
papieru… W czasie, gdy coraz bardziej 
odchodzimy od słowa pisanego  i skupiamy się 
na zwięzłych przekazach sloganowych, 
zachęcamy wszystkich do podjęcia 
tegorocznego wyzwania literackiego                            
i spróbowania swych sił w tegorocznej edycji!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

„LISTY DO TATY” 
IX POWIATOWY  

KONKURS 

LITERACKI online 

 

im. Zosi Smreczyńskiej 
córki Władysława Orkana  

 
 

 

 
Limanowa – 2020 



R E G U L A M I N 
 

ORGANIZATORZY 

 
1. Powiat Limanowski 
2. Burmistrz Miasta Limanowa  

3. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 

w Limanowej. 
 

Honorowy Patronat: „Mieczysław 

Uryga – Starosta Limanowski” 

Honorowy Patronat Burmistrza 

Miasta Limanowa 
 

 

I. Cele konkursu 

• upamiętnienie postaci poetki Zosi 

Smreczyńskiej – córki Władysława 

Orkana, zapoznanie z twórczością Zosi                               

i Władysława Orkana; 

• ujawnianie i promowanie talentów 
literackich; 

• pobudzanie wrażliwości literackiej 

i aktywności twórczej; 

• inspirowanie do uprawiania twórczości 

literackiej, stwarzanie możliwości 
publicznej prezentacji tekstów 

• odkrywanie i promowanie znanych 

i mniej znanych tekstów Orkana 

i Smreczyńskiej. 
 

II. Uczestnicy konkursu 

Uczestnikami konkursu mogą być 

mieszkańcy Powiatu Limanowskiego: 

• uczniowie klas V - VIII szkół 
podstawowych; 

• uczniowie szkół ponadpodstawowych; 

• dorośli. 

 

 

III. Zasady uczestnictwa w konkursie 

1. Przesłanie na adres mailowy: 
literacki@mbp.limanowa.pl           

1 listu (nigdzie wcześniej nie 

publikowanego) o objętości nie 

przekraczającej 1 strony wydruku 
komputerowego lub rękopisu. 

2. Prace uczestnicy konkursu winni wysłać  

do dnia  8 listopada. Po tym terminie 
nadesłane prace nie będą uwzględniane 

w konkursie.  

3. W tytule maila należy umieścić dopisek 
„KONKURS literacki 2020” 

4. List należy podpisać  IMIENIEM                    

I NAZWISKIEM ORAZ PODAĆ 

WIEK/KLASĘ. Do każdej pracy 
NALEŻY DOŁĄCZYĆ W 

ZAŁĄCZNIKU formularz 

zgłoszeniowy (Zał. Nr. 1) oraz zgodę  
na przetwarzanie i publikację danych  

osobowych (Zał. nr 2). 

5. Udział w konkursie jest równoznaczny  
z wyrażeniem zgody przez uczestnika 

na nieodpłatne wykorzystanie                         

i publikowanie wybranych utworów 

przez Organizatorów konkursu do 
celów promocyjnych.  

6. Rozstrzygnięcie Konkursu, wręczenie 

nagród oraz prezentacja wyróżnionych 
utworów odbędzie się siedzibie 

Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Limanowej.  

O terminie poinformujemy w osobnym 
komunikacie. Informacja będzie 

zamieszczona na stronie 

www.mbp.limanowa.pl. 
 

IV. Podsumowanie konkursu i nagrody 

Powołane przez organizatorów jury dokona 
oceny prac konkursowych i przyzna nagrody 

rzeczowe w trzech odrębnych kategoriach 

(szkoły podstawowe,  szkoły ponadpodstawowe, 

dorośli). 
 

Informujemy uczestników, że nie zwracamy 

nadesłanych na konkurs prac.  

 
Regulamin oraz karta zgłoszenia do konkursu 

zamieszczone są na stronach:  

www.mbp.limanowa.pl 

 

Wszelkich informacji o konkursie udziela 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 
w Limanowej, tel. 18 33 72 140 wew. 109, 

e-mail: literacki@mbp.limanowa.pl 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie! 

 
oprac. Maria Trzupek, Joanna Michalik 


