
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słotwinie 

zaprasza do udziału 

 

W GMINNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM 

 

Pod patronatem Wójta Gminy Lipowa  

 

„Opowiedzcie wiatry” 

 

Sto lat temu wybuchło I Powstanie Śląskie, mające na celu przyłączenie Górnego 

Śląska do Polski. Później ludność musiała chwycić za broń jeszcze dwukrotnie, żeby 

zrealizować postawiony sobie cel. Teraz, w stulecie tych pamiętnych wydarzeń, Zespół 

Szkolno-Przedszkolny w Słotwinie organizuje konkurs plastyczny pt. „Opowiedzcie wiatry”.  

Ma on na celu upowszechnianie wiedzy i podtrzymanie pamięci o Powstaniach Śląskich, 

ukazując w ciekawy sposób burzliwe wydarzenia z lat 1919–1921, w szczególności: 

patriotyzm powstańców, ich umiłowanie polskiej tradycji i kultury mimo, trwającego kilka 

wieków oddzielenia regionu od reszty ziem ojczystych i stosowania przez niemiecką 

administrację polityki germanizacyjnej. Inspiracją do tworzenia prac plastycznych mogą stać 

się słowa piosenki „Opowiedzcie wiatry” zespołu Dżem. 

 

Regulamin 

 

1. Organizatorem konkursu plastycznego jest Zespół Szkolno-Przedszkolny im Orła Białego 

w Słotwinie  

 

2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-VIII szkół podstawowych gminy Lipowa 

 

3. Cele konkursu: 

a) Upowszechnianie wiedzy i podtrzymanie pamięci o Powstaniach Śląskich w 100 –lecie 

wybuchu I Powstania Śląskiego 



b)Promowanie wśród dzieci i młodzieży idei patriotyzmu, kształtowanie poczucia 

świadomości narodowej i szacunku wobec własnego państwa. 

c) Rozwijanie wyobraźni i aktywności plastycznej oraz kształcenie wrażliwości 

estetycznej inspirowanej historią 

d) Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci 

 

4. Warunki uczestnictwa: 

 

* Technika pracy: 

- rysunek, malarstwo, grafika, collage, techniki mieszane, komiks 

* Format pracy: A3 

* Ilość prac: każdy uczeń wykonuje tylko 1 pracę,  

* Każda praca powinna być opatrzona metryką umieszczoną w prawym górnym rogu 

zawierającą:  

 imię, nazwisko i wiek autora  

 Nazwę szkoły  

 imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego została wykonana praca. 

 

 

Termin dostarczenia prac 25.10.2019 r. 

 

Na adres: 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słotwinie 

ul. Ks. Ferdynanda Sznajdrowicza 11 

34-324 Lipowa 

 

 



5. Postanowienia końcowe 

 

 

Powołane Jury oceniać będzie szczególności: 

- samodzielność wykonania 

- ciekawe i oryginalne podejście do tematu 

- kreatywność i estetykę wykonania pracy 

- dobór materiałów i technik plastycznych 

 

Jury przyzna miejsca (I, II, III) w dwóch kategoriach wiekowych: 

I kategoria – uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych 

II kategoria – uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych 

 

Jury może przyznać wyróżnienie. 

 

Autorzy zwycięskich prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. 

Szkoły zostaną poinformowane o terminie ogłoszenia wyników i rozdania nagród. 

 

 

Prace nie spełniające powyższych kryteriów nie będą brały udziału w konkursie. 

Wszystkie prace oraz prawa do ich publikowania przechodzą na własność organizatora. 

 

Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga organizator. 

 

Dodatkowe informacje: 



tel. 33 867 13 25 

www: http://spslotwina.edu.pl ,  

e-mail: spslotwina@op.pl  

 

 

Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zgodą na 

publikacje danych osobowych, fotografowanie oraz bezpłatną publikację prac, jak i 

upublicznianie wizerunku na stronach internetowych, gazetach itp., promujących działalność 

kulturalną i udział w konkursie. 

 

 

Organizator konkursu 

Zespół Szkolno Przedszkolny im Orła Białego w Słotwinie 

mgr Gabriela Kozioł  

 

 

 

 

 

„Opowiedzcie wiatry” 

 

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 

http://spslotwina.edu.pl/


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 

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 

 

Dżem 


