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ZAPRASZAMY  
 

 

DO UDZIAŁU W VI EDYCJI KONKURSU NA NAJLEPSZY TEKST  

(monolog, dialog lub scenkę rodzajową)  

NAPISANE W JĘZYKU ŚLĄSKIM. 

 

pt. Faflanie, beblanie i fandzolynie po śląsku 

 

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy, którzy znają język śląski,  

potrafią w interesujący i zabawny sposób opisać zasłyszane,  

przeżyte czy wymyślone historie.  

 

 

Do konkursu zapraszamy uczniów, rodziców, dziadków oraz mieszkańców Żor  

i regionu. Konkurs, który proponujemy ma na celu przybliżenie kultury, tradycji, 

zwyczajów, mentalności Ślązaków, a przede wszystkim języka, którym posługują się 

mieszkańcy naszego regionu.  Ma również na celu  pokazanie bogactwa gwary 

śląskiej, a ponadto ma obudzić poczucie dumy ze swej Małej Ojczyzny. 

 

 

Regulamin konkursu 

1. Teksty gwarowe autorskie biorące udział w konkursie na tekst w formie 

elektronicznej muszą być przesłane na adres: jadwiga_tabor@op.pl lub 

urszulaniechoj@gmail.com w terminie do 23.03.2015r. 

2. Każdy tekst powinien być podpisany przez autora imieniem i nazwiskiem, 

dokładnym adresem oraz numerem telefonu.  

3. Najlepsze teksty zostaną nagrodzone oraz opublikowane i wydane  

w formie książki.  

4. Do nadesłanego tekstu proszę dołączyć niżej podane oświadczenie 

uwzględniając autora tekstu (dziecko czy osoba dorosła)  

5. O wynikach i terminie wręczenia nagród powiadomimy państwa telefonicznie.  

 

 

http://www.zcr.zory.pl/
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Regulamin konkursu dostępny jest na naszej stronie internetowej 

www.muzeum.zory.pl 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 

tel. (32) 43 43 714, (32) 47 57 480, kom. 607 036 779, bądź mailowo: 

muzeum@muzeum.zory.pl 

 

 

Tematy do wyboru: 

 

Nasze piękne okolice 

Na polu na łące 

Starki i starzyki 

Święta i stare obyczaje 

Szkoła i szkolorze 

Psy koty i inszo gadzina 

Fajery i geburstagi  

 

 

 

WAŻNE 

 

Ze względu na małą ilość tekstów nadesłanych w poprzedniej edycji,  konkurs nie 

został rozstrzygnięty.  Zeszłoroczne teksty wezmą udział w bieżącym konkursie.  

 

 

Jadwiga Tabor: jadwiga_tabor@op.pl tel. kontaktowy -  607 036 779 

Urszula Niechoj: urszulaniechoj@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szpasy, kondy i konsztiki  

Bery i bojki 

Fedrowanie na grubie 

W kuchni i przy piecu  

O czym się teraz godo i pisze 

Sport i sportowcy 

Dowolny temat 
 

http://www.zcr.zory.pl/
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Oświadczenie  

o wyrażeniu zgody na publikację  
 

 

Ja........................., legitymujący/a się dowodem osobistym o 

numerze..................................... wydanym przez........................, wyrażam zgodę na 

bezpłatną publikację artykułów / fotografii mojego autorstwa przez Centrum Edukacji 

Regionalnej w Muzeum Miejskim oraz Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno – 

Kulturalne w Żorach. Zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2002 Nr 101, poz.926 ze zm.) 

 

...............................              ............................................

   

Miejscowość, data        czytelny podpis  

 

 

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 

o wyrażeniu zgody na publikację  
 

 

Wyrażam zgodę na bezpłatną publikację fotografii / artykułów autorstwa mojego 

syna/córki............................................. przez Centrum Edukacji Regionalnej w 

Muzeum Miejskim oraz Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalne w Żorach. . 

Zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 

101, poz.926 ze zm.) 

 

 

...............................                            ……… ............................................ 

Miejscowość, data              czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

http://www.zcr.zory.pl/

