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        Elbląg, 01.03.2020 r. 

 

Regulamin II Międzynarodowego Konkursu Literackiego 

„Jak uszczypnie będzie znak” im. Anny Szewczyk-Konefał 

 

 Idzie rak nieborak, jak uszczypnie będzie znak… Większość z nas ma wokół siebie kogoś 

chorego na nowotwór złośliwy, potocznie nazywany rakiem. Mama, tata, rodzeństwo, dziadkowie, 

ciocie… rak nie wybiera. Pojawienie się raka niesie ze sobą mnóstwo emocji - przerażenie, złość, 

bezradność. W obliczu zagrożenia czy śmierci  trudno jest rozmawiać   

z bliskimi, a większość rodziców obawia się podejmowania tematu  przy dzieciach. Chcą chronić 

najmłodszych przed tym, co ich zdaniem, jest zbyt trudne i bolesne. A przecież dzieci są bardzo wyczulone 

na emocje dorosłych, na wszelkie napięcie i szybko orientują się, że „coś jest nie tak”. Pozbawione 

wsparcia dorosłych w samotności przeżywają niepokój o najbliższych. Jeśli tracimy kogoś bliskiego  

w naszych sercach pozostaje rana – znak.  

 Pierwszego marca, w rocznicę urodzin Ani, zapraszamy do uczestnictwa  

w II Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Anny Szewczyk-Konefał. Uczniów klas VI-VIII szkół 

podstawowych (I kategoria) oraz uczniów wszystkich klas szkół ponadpodstawowych (II kategoria) 

zapraszamy do napisania wiersza lub fragmentu prozy, w których to formach opiszą swoje uczucia podczas 

choroby lub po stracie bliskiej osoby. 

 23 sierpnia 2018 r. po czteroletniej walce z rakiem odeszła Ania Szewczyk–Konefał. Miała tylko 

35 lat. Walczyła dzielnie. Zapamiętamy ją jako zawsze uśmiechniętą, pomocną, ciepłą i wrażliwą. Mąż Ani 

prowadził bloga, w którym opisywał ich życie i walkę z nowotworem, odwagę i dumę w obliczu 

śmiertelnej choroby. 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 25 im. Janusza Kusocińskiego  

w Elblągu. 

2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas VI-VIII szkół podstawowych (I kategoria) oraz 

uczniowie wszystkich klas szkół ponadpodstawowych (II kategoria). 

3. Konkurs trwa od 01.03 do 24.04.2019 r. 

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie jednej pracy literackiej nigdzie 

niepublikowanej i nienagrodzonej w terminie do 24.04.2020 r. pocztą mailową na adres 

konkursu: konkursliteracki.sp25@gmail.com w tytule maila umieszczając zapis: Konkurs im. 

Anny Szewczyk-Konefał oraz numer kategorii. Wysłanej wiadomości e-mail nie 

podpisujemy. Tekst zgłaszanej pracy należy umieścić w pliku „.doc” lub „.docx”. Do prac 

należy dołączyć wydrukowaną, podpisaną i zeskanowaną zgodę na przetwarzanie danych - 

stanowi ją załącznik do regulaminu konkursu, w której zgłaszający się umieszczają dane 

osobowe i kontaktowe. Prace będę gromadzone przez Sekretarza konkursu, następnie 

przedłożone jury, po werdykcie skontaktujemy się z laureatami i zaprosimy  na uroczyste 

rozstrzygnięcie konkursu. 

5. Prace oceniać będzie komisja, w skład której wejdą: Irena Ośka – nauczyciel, Marta Bartosik – 

nauczyciel, Rafał Konefał – mąż Ani, nauczyciel. 

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 28.05.2020  r. O wynikach poinformujemy na stronie szkoły 

http://zs2elblag.pl/ oraz zwycięzców telefonicznie i poprzez maila. 

7. Uczestnicy konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

(imię, nazwisko, wiek, dokładny adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, klasę, 

adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela). Administrowanie danych osobowych uczestników 

konkursu przez organizatorów odbywać się będzie wyłącznie w celach związanych z 

organizacją konkursu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania danych 

osobowych (imię, nazwisko, wiek, tytuł pracy, nazwę i adres szkoły). 

8. Zwycięzcy otrzymają nagrody, które zostaną rozdane podczas uroczystego spotkania dnia 

28.05.2020 r., po którym zorganizowane zostaną warsztaty literackie. Wszelkich informacji  

o konkursie udziela Ewa Cichońska, Sekretarz konkursu pod e-mail: 

konkursliteracki.sp25@gmail.com oraz Rafał Konefał pod e-mail: konefalowie@gmail.com i 

numerem telefonu 534 934 834 
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