REGULAMIN
KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO
pt. „W drodze do Polski – wspomnienie powstań śląskich”
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH

§1
Cele konkursu
1. Celem konkursu jest:


zwiększenie wiedzy uczestników konkursu na temat lokalnej historii, szczególnie
wiedzy o powstaniach i plebiscycie na Górnym Śląsku w latach 1919-1921 oraz
roli, jakie wydarzenia te odegrały w kształtowaniu tożsamości mieszkańców
naszego regionu,



propagowanie

czytelnictwa

wśród

młodzieży

szkół

podstawowych

i ponadpodstawowych,


promowanie postaw twórczych,



zachęcenie do twórczego podejścia do dzieła literackiego,



kształtowanie i rozbudzanie wrażliwości artystycznej i wyobraźni,



promowanie postaw patriotycznych i odpowiedzialności obywatelskiej.

§2
Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu – oddział Muzeum
Czynu Powstańczego w Górze św. Anny, ul. Leśnicka 28.
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§3
Założenia konkursu
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
województwa opolskiego i śląskiego.
2. Konkurs realizowany jest w dwóch kategoriach:
- szkół podstawowych, klasy IV-VIII,
- szkół ponadpodstawowych.
3. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej o tematyce historycznej.
Inspiracją do przygotowania pracy powinien być tekst literacki odnoszący się do tematyki
powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku. Teksty stanowią załącznik do niniejszego
regulaminu. Praca może być wykonana w formacie A3 w dowolnej technice płaskiej.
4. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami autorskimi uczestników, nigdzie
wcześniej niepublikowanymi. Dopuszcza się możliwość wykonania jednej pracy
i złożenia jej do konkursu przez grupę maksymalnie trzech autorów.
5. Prace należy opatrzyć czytelnym podpisem np. na odwrocie podając:
- tytuł pracy,
- imię i nazwisko autora pracy,
- wiek uczestnika,
- tytuł, autor utworu wybranego do zilustrowania,
- nazwę i adres szkoły oraz klasę, do której uczęszcza uczeń,
- imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna/rodzica oraz adres e-mail do kontaktu ze strony
Muzeum na potrzeby realizacji konkursu.
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6. Każdy uczestnik, grupa do trzech osób-współautorów, może złożyć tylko jedną pracę
na konkurs.
7. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez przesłanie prac wykonanych przez uczniów.
8. Prace należy przesłać na adres: Muzeum Czynu Powstańczego, ul. Leśnicka 28, 47-154
Góra św. Anny, z dopiskiem „konkurs literacko-plastyczny” w terminie do 28 maja
2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nadesłanych prac powstałe
w wyniku transportu, stąd zaleca się właściwe zabezpieczenie ich do wysyłki.
10. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich
na wykorzystanie prac w celach promocyjnych konkursu oraz działalności Muzeum
Śląska Opolskiego w Opolu.
11. Biorąc udział w konkursie organizowanym przez Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
uczestnicy (lub ich opiekunowie w przypadku osób niepełnoletnich) wyrażają zgodę na
upublicznianie i przetwarzanie ich danych osobowych w działań związanych z organizacją
oraz promocją konkursu.
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:
1)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Śląska Opolskiego w
Opolu, ul. Św. Wojciecha 13, 45-023 Opole.

2)

Kontakt

z

Inspektorem

Ochrony

Danych

Osobowych

Muzeum

–

ido@muzeum.opole.pl.
3)

Celem przetwarzania danych osobowych jest promocja działań Muzeum Śląska
Opolskiego na podstawie art. 6 ust 1 lit. c, jako zgody na publikację wizerunku.

4)

Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez Muzeum do ustania
przyczyn biznesowych lub do momentu odwołania zgody.
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5)

Uczestnicy lub ich opiekunowie mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6)

Uczestnicy lub ich opiekunowie mają prawo wniesienia skargi do UODO gdy
uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.

12. Nadesłane na konkurs prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą
zwracane uczestnikom.
13. Prace laureatów konkursu, oraz wybrane spośród wszystkich nadesłanych prac,
zostaną wyeksponowane w formie prezentacji on-line na stronie internetowej Muzeum
Śląska Opolskiego, w mediach społecznościowych Muzeum oraz w przestrzeni
wystawienniczej Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny.

§4
Ocena prac konkursowych i nagrody
1. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora.
2. Dla każdej kategorii przewiduje się wyłonienie laureatów I, II i III miejsca oraz
wyróżnienia, w przypadku takiej decyzji komisji konkursowej.
3. Ocenie podlegać będzie: związek ilustracji z tekstem literackim, pomysłowość,
samodzielność wykonania, oryginalność, estetyka wykonania.
4. Prace nie spełniające wymogów regulaminu będą dyskwalifikowane.
5. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
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6. Laureaci konkursu oraz osoby wyróżnione otrzymują nagrody rzeczowe ufundowane
przez Organizatora.
7. O sposobie wręczenia nagród laureaci i wyróżnieni zostaną poinformowani mailowo,
na wskazany przez opiekuna adres. Dlatego zwracamy szczególną uwagę, aby w sposób
trwały i czytelny umieścić te dane na pracy składanej do konkursu.

§5
Ogłoszenie wyników konkursu
1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do 14 czerwca 2021 r.
2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz w mediach
społecznościowych Organizatora.

§6
1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu w uzasadnionych
przypadkach.
2. Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
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Załącznik nr 1
do Regulaminu konkursu literacko-plastycznego
pt. „W drodze do Polski – wspomnienie powstań śląskich”

Lista utworów do wyboru
UTWÓR 1
„Opowiedzcie wiatry”
(zespół „Dżem”)
Opowiedzcie wiatry dymne i płomienne
O tych latach głośnych co jak salwy trzy
Wstało słońce jasne ponad hałdy ciemne
Gdy Ślązacy do powstania szli
Nikt nie zjechał na dół, zgasł hutniczy płomień
Do powstania każdy szedł tak jak stał
Jak na szychtę chleba pajdę wziął na drogę
Jakąś strzelbę, jeśli w schowku miał
Czy kto dawał wiarę, że zwyciężyć mogą
Byli tak zwyczajni, że aż żal
A naprzeciw butne szły oddziały wrogów
Dacie radę sercem przebić stal
Opowiedzcie domy posypane sadzą
Jak płakały matki w tamtych dniach
Gdy się wieść rozeszła, chłopców już prowadzą
Prosto pod mur, na powszechny strach
Lecz nie byli chłopcy długo tym przybici
Gdy powstanie pierwsze zmiażdżył wróg
Znowu się zwołali, żeby za broń chwycić
Nie ma cudu - to zrobimy cud
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Nad węglową ziemią pieśń wysoka leci
Dom za domem, ten sam twardy zew
Gdy upadnie drugie - wywołamy trzecie
Bo trojaka liczy się do trzech
Opowiedzcie wiatry nadodrzańskie wokół
By pamiętał każdy i powtórzyć mógł
O dwudziestym pierwszym, najpiękniejszym roku
Pieśń wędrowną wzdłuż powstańczych dróg
Pieśń wędrowną wzdłuż powstańczych dróg

UTWÓR 2
„Puść mnie matko (do powstania)”
(zespół Dżem)
Puść mnie matko do powstania, nie stój tak przed progiem
Bez twojego pożegnania, bez twojego pożegnania
Z domu wyjść nie mogę
Poszedł ojciec, poszedł starzyk, starsi bracia też
I ja muszę się odważyć, i ja muszę się odważyć
Sama o tym wiesz
Bez twojego pożegnania z domu wyjść nie mogę
Sama o tym wiesz
Puść mnie matko do powstania, nie stój tak przed progiem
Bo mi żal twych łez
Puść mnie matko, zanim ruszy pułk w dalekie strony
Do "Bytomskich Strzelców" muszę
Do "Bytomskich Strzelców" muszę, bo to pułk wsławiony
Wolne miejsce jest w szeregu, muszę zająć je
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Nim się dowie ktoś z kolegów, nim się dowie ktoś z kolegów
I wyprzedzi mnie
Do "Bytomskich Strzelców" muszę, bo to pułk wsławiony
Nie zatrzymuj mnie
Puść mnie matko, zaraz ruszy pułk w dalekie strony
Chcę zaciągnąć się
Puść mnie matko, co się żalisz, na co dłużej czekasz
Daj na drogę swój medalik, daj na drogę swój medalik Matki Boskiej z Piekar
Pobłogosław i pocałuj - już wypogódź twarz
Przecież wrócę z wojny cało, przecież wrócę z wojny cało
Gdy nastanie czas
Daj na drogę swój medalik, nie ma co się żalić
Już wypogódź twarz
A na drogę mnie ucałuj, wrócę z wojny cało
Gdy nastanie czas

UTWÓR 3
„Marsz górnośląskich powstańców”
(autor nieznany)
Hej Ślązacy naprzód marsz,
Niechaj wieje sztandar nasz,
Niechaj żyje wódz nasz stary
W gronie swojej dzielnej wiary,
Waszych haseł głos niech brzmi!
On rozpali serca skry.
Hej Ślązacy naprzód marsz!
Niech oderwie Śląsk się nasz!...
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UTWÓR 4
Jan Nikodem Jaroń „Rota Górnośląska”
Na Górnym Śląsku żyw Król-Duch,
Piastowski miecz obnażon,
Mocarny ziemią zachwiał ruch, Legł wróg, piorunem rażon.
Już dla nas koniec mąk i trwógTak nam dopomóż Bóg!
Haniebny wrogu wara ci
Od górnośląskiej Ziemi.
Te nasze grody, nasze wsi
Od wieków są polskimi.
Precz stąd, tyrani, precz nam z drógTak nam dopomóż Bóg!
Nie będzie Prusak truł nam dusz,
Z rąk mu wytrącim berło,
Tyś, Górny Śląsku, wolny już,
Korony polskiej perło,
Obwarujemy polski prógTak nam dopomóż Bóg!

MUZEUM CZYNU POWSTAŃCZEGO
ODDZIAŁ MUZEUM ŚLĄSKA OPOLSKIEGO
47-154 Góra Świętej Anny, ul. Leśnicka 28
tel. 77 461 54 66

NIP
754 25 27 629
REGON
000277049

e-mail: oddzial@muzeum.opole.pl
www.muzeum.opole.pl

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu jest finansowane z budżetu Województwa Opolskiego

UTWÓR 5
Olga Zarzycka „Powstaniec”
Czyn powstał wielki! Bo swą dłonią twardą
Zerwał odwieczny, krzyżacki kaganiec
I z dumnym czołem w boje poszedł hardo
Śląski powstaniec!
Krew da i życie, a gdy trzeba będzie,
Bez wahań pójdzie na ostatni szaniec!
Wbrew dyplomatom zwycięstwo zdobędzie
Śląski powstaniec!
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