
 

W ramach projektu: Z Ossolineum do „centrum polszczyzny”. Projekt edukacyjny dla 

dzieci i młodzieży. Muzeum Pana Tadeusza / Zakład Narodowy im. Ossolińskich ogłasza 

konkurs pod hasłem Tego nie wie Wikipedia! – literackie sensacje z naszej okolicy.    

Zadaniem uczestników jest napisanie tekstu inspirowanego powiązaniem znanego pisarza z daną 

miejscowością: 

1) Surochów (woj. podkarpackie) – Aleksander Fredro 

2) Lipce Reymontowskie (woj. łódzkie) – Władysław Reymont  

3) Łysów (woj. mazowieckie) – Stefan Żeromski  

4) Rudawa (woj. małopolskie) – Henryk Sienkiewicz  

5) Zagrodno (woj. dolnośląskie) – odnalezienie rękopisu „Pana Tadeusza” Adama 

Mickiewicza 

Regulamin konkursu:  

I. Organizator konkursu  

Organizatorem Konkursu jest Muzeum Pana Tadeusza / Zakład Narodowy im. Ossolińskich we 

Wrocławiu, zwane dalej „Muzeum Pana Tadeusza”.  

II. Cel konkursu  

Celem konkursu jest wybór najlepszych tekstów literackich (zwanych dalej także „pracami”), 

inspirowanych powiązaniem znanego pisarza z daną miejscowością: 

1) Surochów (woj. podkarpackie) – Aleksander Fredro 

2) Lipce Reymontowskie (woj. łódzkie) – Władysław Reymont  

3) Łysów (woj. mazowieckie) – Stefan Żeromski  

4) Rudawa (woj. małopolskie) – Henryk Sienkiewicz  

5) Zagrodno (woj. dolnośląskie) – odnalezienie rękopisu „Pana Tadeusza” Adama 

Mickiewicza 

III. Zasady prowadzenia konkursu  

1. Czas trwania konkursu: 1 lipca 2021 r. – 20 września 2021 r.  
 

2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 5-8 szkół podstawowych objętych projektem: w 

Surochowie, Lipcach Reymontowskich, Łysowie, Rudawie i Zagrodnie. 
 

3. Nieprzekraczające dziesięciu stron znormalizowanego maszynopisu (jedna strona to tysiąc 

osiemset znaków ze spacjami) prace w plikach .doc, .docx, .rtf, .odt, .txt można przesyłać do 20 

września 2021 r. (do końca dnia) na adres edukacja@ossolineum.pl.  
 

4. Jeden uczestnik może nadesłać jeden tekst. Nadesłany utwór powinien mieć charakter autorski 

oraz musi być napisany w języku polskim. Tłumaczenia tekstów nie będą brane pod uwagę.  
 

5. Oceniając nadesłane prace, jury weźmie pod uwagę ich oryginalność i poziom artystyczny, 

szczególnie przy tym zwróci uwagę na autorskie ujęcie hasła przewodniego konkursu. 

 



6. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora 

regulaminu konkursu oraz w przypadku prac nagrodzonych z udzieleniem licencji niewyłącznej, 

bez ograniczeń czasowych i terytorialnych do przysłanego tekstu, co oznacza zgodę na jego 

publikację w publikacji na zakończenie projektu i na stronie internetowej Muzeum Pana Tadeusza 

bez dodatkowego wynagrodzenia. Przesyłając pracę, uczestniczka/uczestnik konkursu 

oświadcza, że nadesłany utwór jest jej/jego autorstwa i nie zawiera wad prawnych oraz że autor 

odpowiada finansowo za wszelkie potencjalne roszczenia z tytułu naruszenia praw osób trzecich. 

W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponosi prawny opiekun.  

 

7. Do zgłaszanego tekstu konkursowego należy dołączyć Oświadczenie o wyrażeniu zgody przez 

opiekuna prawnego na udział w konkursie dziecka i zgody na przetwarzanie danych osobowych 

własnych i dziecka (formularz oświadczenia można pobrać pod linkiem: Tego nie wie Wikipedia! 

– Oświadczenie). 
 

8. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w konkursie, opiekun uczestnika wyraża 

zgodę na publikowanie jego imienia i nazwiska we wszystkich materiałach prasowych, 

marketingowych, promocyjnych, związanych z konkursem oraz w publikacjach Organizatora.  

IV. Nagrody oraz ogłoszenie wyników  

1. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej 15 października 2021 r.  
 

2. Nagrodą w konkursie jest opublikowanie zwycięskich prac w publikacji poprojektowej, 
rozesłanej elektronicznie do szkół i min. 300 instytucji kultury w Polsce oraz 10 nagród 
rzeczowych. 
 

3. Nagrodzeni uczestnicy zostaną poinformowani drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną. 

Nazwiska nagrodzonych opublikujemy na stronie internetowej Muzeum Pana Tadeusza. 

 

 

Kontakt:  

edukacja@ossolineum.pl  

Dział Edukacji| tel. 71 75 50 651  

https://muzeumpanatadeusza.ossolineum.pl/wp-content/uploads/2021/06/Oswiadczenie_Tego-nie-wie-Wikipedia.pdf
https://muzeumpanatadeusza.ossolineum.pl/wp-content/uploads/2021/06/Oswiadczenie_Tego-nie-wie-Wikipedia.pdf

