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Regulamin konkursu „Norwid - Akcja Pruszkowska” 

 

Konkurs Norwid - Akcja Pruszkowska (dalej „Konkurs”) organizowany jest w ramach obchodów Roku 

Norwidowskiego, ustanowionego na 2021 rok przez Sejm RP i skierowany do uczniów szkół podstawowych                      

i ponadpodstawowych z terenu Powiatu Pruszkowskiego.  

 

Organizator – Muzeum Dulag 121 Samorządowa Instytucja Kultury Powiatu Pruszkowskiego  

z siedzibą w Pruszkowie (05-800) przy ul. 3 Maja 8a. 

Partner  – Fundacja Museion Norwid z siedzibą przy ul. Wapiennej 2B, 04-691 Warszawa 

Prowadzący – pracownicy Muzeum Dulag 121. 

Jury Konkursu – Organizator powoła jury do oceny nadesłanych prac plastycznych oraz prac pisemnych. 

Uczestnik – uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych Powiatu Pruszkowskiego. 

Laureaci – autorzy zwycięskich prac plastycznych i prac pisemnych. 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

 

1. Konkurs jest organizowany przez Organizatora i rozpoczyna się 4 maja 2021 roku. 

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator i Partnerzy. 

3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

4. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach: 

I -  uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych - Konkurs plastyczny 

II -  uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych - Konkurs historyczno-literacki 

III - uczniowie szkół ponadpodstawowych - Konkurs historyczno-literacki 

5. Konkurs dla kategorii II i III składa się z dwóch etapów.  

a. I etap Konkursu polega na napisaniu pracy pisemnej na jeden z dwóch podanych tematów.  

b. II etap Konkursu przeznaczony jest dla zwycięzców I etapu oraz chętnych uczestników i polega na 

przygotowaniu w dwóch grupach słuchowiska dotyczącego „Akcji Pruszkowskiej”. 

6. Zgłoszenie się do Konkursu obowiązuje uczniów II i III kategorii. Zgłoszenia prosimy kierowad na adres 

mailowy: edukacja@dulag121.pl, lub telefonicznie: 22 758 83 63. 

       

§ 2 Terminy 

 

1. Zgłoszenia do Konkursu (tylko II i III kategorii uczestników) przyjmujemy od nauczycieli, samych uczniów lub 

ich rodziców od 4 maja do 20 czerwca 2021 roku. 

2. Prace plastyczne (I kategoria uczestników) należy przesład listownie lub dostarczyd osobiście do siedziby 

Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie (adres: ul. 3 Maja 8a, 05-800 Pruszków) w terminie do 7 czerwca 2021 

roku.  

3. Prace pisemne w I etapie Konkursu (II i III kategoria uczestników) należy przesład w formie plików 

tekstowych lub pdf na adres: edukacja@dulag121.pl, w terminie od 4 maja do 10 września 2021 roku. 

4. Przyjmujemy również prace napisane własnoręcznie.  

 

§ 3 Zasady i przebieg konkursu 

 

1. Zadaniem Uczestników Konkursu I kategorii, uczniów klas 4-6 szkół podstawowych, jest wykonanie w 

dowolnej technice pracy plastycznej bądź komiksu opowiadającego przygotowane przez Organizatora 

wspomnienia osób, które uczestniczyły w „Akcji Pruszkowskiej”.  

a. Przygotowane materiały przez Organizatora w formie plików pdf i jpg są do pobrania ze strony 

Muzeum Dulag 121 w zakładce Edukacja: http://dulag121.pl/edukacja/ 

b. Prace wykonane indywidualnie należy podpisad imieniem i nazwiskiem, opatrzyd numerem klasy i 

szkoły, do której uczęszcza uczeo. Prace mogą byd dostarczone pojedynczo bądź zebrane przez klasę 

lub szkołę. Prosimy również o podanie kontaktowego adresu e-mail bądź telefonu. 
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2. Zadaniem Uczestników II kategorii Konkursu jest napisanie opowiadania od 3 do 4 stron formatu A4, 

natomiast Uczestników III kategorii Konkursu napisanie eseju od 4 do 5 stron formatu A4 (1800 znaków na 

stronie) na podane tematy. 

a. Tematy do wyboru: 

● Nieznani bohaterowie „Akcji Pruszkowskiej” na podstawie spisanych relacji i pamiętników 

świadków wydarzeo. Opisz organizację akcji ratowania dóbr kultury z warszawskich 

bibliotek, muzeów i zbiorów prywatnych z uwzględnieniem historii odnalezienia, a 

następnie ukrycia w Pruszkowie rękopisów Cypriana Kamila Norwida. Odpowiedz również 

na pytania: Czy postawa uczestników „Akcji Pruszkowskiej” stanowi według Ciebie przykład 

bohaterstwa i patriotyzmu? Dlaczego tak uważasz? Czy warto pamiętad o tych 

wydarzeniach? 

● „… Ideał sięgnął bruku”. Na podstawie udostępnionych materiałów źródłowych, relacji 

świadków, opisz jakie emocje towarzyszyły uczestnikom „Akcji Pruszkowskiej” oraz ich 

rodzinom. Pomogą Wam następujące słowa: „we trzech przeglądamy zawartośd kilkunastu 

worków (...) wreszcie i Vade-mecum Norwida. Z pojawieniem się tego ostatniego dostajemy 

dreszczu wzruszenia. (...) Zdejmujemy czapki. Makowiecki powiada, że - w związku z 

okolicznościami („Vade-mecum” w baraku w Pruszkowie!) - można użyd słów 

Norwidowskich o ideale, co sięgnął bruku”. Spróbuj odpowiedzied na pytania: Dlaczego z 

zagrożeniem utraty własnego życia ratowano najcenniejsze zbiory polskiej kultury, w tym 

rękopisy Cypriana Kamila Norwida? Jakie znajdujesz miejsce dla twórczości Cypriana Kamila 

Norwida we współczesnym świecie?  

b. Przygotowane przez Organizatora materiały w formie plików pdf i jpg są do pobrania na stronie 

Muzeum Dulag 121 w zakładce Edukacja: http://dulag121.pl/edukacja/ 

c. Prace wykonane indywidualnie powinny byd przekazane w formacie plików tekstowych bądź pdf na 

adres: edukacja@dulag121.pl. 

d. Prace należy podpisad imieniem i nazwiskiem, opatrzyd numerem klasy i szkoły, do której uczęszcza 

uczeo.  

e. Prace napisane własnoręcznie prosimy dostarczyd pojedynczo bądź zebrane przez klasę lub szkołę. 

Prosimy również o podanie kontaktowego adresu e-mail i telefonu. 

 

3. Nauczycieli i uczniów zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej lekcji online (dla grup powyżej 5 osób), 

wprowadzającej w temat Konkursu. W czasie lekcji postaramy się opowiedzied o życiu samego Cypriana 

Kamila Norwida, losach rękopisów jego poezji i rysunków przed II wojną światową oraz ciekawostki związane 

z „Akcją Pruszkowską”. Zgłoszenia prosimy kierowad na adres mailowy: edukacja@dulag121.pl. 

 

4. Udostępnione materiały źródłowe pochodzą z publikacji Walka o dobra kultury. Warszawa 1939-1945, t. I i II, 

PIW 1970. 

 

§ 4 Zasady ogłoszenia Laureatów 

 

1. Jury Konkursu w ocenie przesłanych prac plastycznych i pisemnych bierze pod uwagę następujące kryteria: 

a. twórcze wykorzystanie dostępnych materiałów źródłowych, 

b. spójnośd narracji opowiadanej historii, 

c. umiejętnośd zainteresowania opowiadaną historią, 

d. złożonośd i poziom prac plastycznych i prac pisemnych. 

2. Jury Konkursu wyłoni Laureatów I kategorii do 20 czerwca 2021 roku, natomiast II i III kategorii do 21 

września 2021 roku.  

3. Nazwiska Laureatów zostaną opublikowane na stronach internetowych: www.dulag121.pl i 

www.facebook.com/dulag121 
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4. Nagrody dla Laureatów I kategorii zostaną przyznane przez Jury Konkursu 21 czerwca 2021 roku w siedzibie 

Muzeum Dulag 121 przy ul. 3 Maja 8a w Pruszkowie. Jeśli warunki pandemiczne nie pozwolą na 

zorganizowanie spotkania w Muzeum Dulag 121 dla uczestników konkursu, dyplomy i nagrody zostaną 

przekazane do szkół z prośbą o wręczenie ich podczas uroczystego zakooczenia roku szkolnego. 

5. Nagrody dla Laureatów II i III kategorii zostaną przyznane przez Jury Konkursu 21 września 2021 roku w 

siedzibie Muzeum Dulag 121 przy ul. 3 Maja 8a w Pruszkowie. 

6. Organizator przewiduje przekazanie Laureatom nagród w postaci publikacji książkowych i albumów. 

7. Organizator przewiduje również wybór i prezentację najlepszych prac na stronie internetowej Muzeum oraz 

stronie facebookowej.  

 

§ 5 Zasady II etapu Konkursu 

 

1. Organizator przewiduje zaproszenie Laureatów II i III kategorii I etapu Konkursu oraz chętnych Uczestników II 

i III kategorii do produkcji słuchowiska dotyczącego „Akcji Pruszkowskiej”. II etap Konkursu będzie odbywał 

się w październiku i listopadzie 2021 roku. 

2.  Uczestnicy II etapu Konkursu zostaną podzieleni na dwie grupy. Ich zadaniem będzie przygotowanie 

słuchowiska na podstawie materiałów udostępnionych podczas Konkursu. Uczestnicy przygotują opowieśd, 

napiszą dialogi, nagrają dodatkowe dźwięki i muzykę. Praca nad słuchowiskiem będzie odbywad się podczas 

warsztatów w siedzibie Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie oraz online.  

3. Słuchowisko zostanie zmontowane i udostępnione szerokiej publiczności jako plik audio na stronie 

internetowej Muzeum Dulag 121. 

4. Organizator przewiduje przyznanie nagród uczestnikom II etapu Konkursu.  

 

 

§ 6 Dane osobowe 

1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 

a. administratorem danych osobowych Uczestników i Laureatów Konkursu jest Muzeum Dulag 121 z 

siedzibą w Pruszkowie, ul. 3 Maja 8a (kod pocztowy: 05-800), tel.: 22 758 86 63, mail: 

dulag@dulag121.pl. 

b. dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą w celu realizacji Konkursu na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. f, RODO w ramach realizacji działalności statutowej Muzeum Dulag 121. 

c. odbiorcami danych osobowych Uczestników Konkursu będą wyłącznie podmioty świadczące usługę 

obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, podmioty, które będą 

świadczyły usługi na zlecenie Muzeum Dulag 121; 

d. dane osobowe przetwarzane będą w przypadku Laureatów po zakooczeniu realizacji Konkursu w 

celu przekazania nagród oraz obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w 

odrębnych przepisach; 

e. przysługuje Uczestnikom prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych – w 

przypadkach określonych w przepisach RODO; 

f.  w sprawach spornych przysługuje Uczestnikom prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

§ 7 Postanowienia koocowe 

1. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowieo Regulaminu i zasad w nim 

zawartych. 

2. Treśd niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej: www.dulag121.pl 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Niniejszy Regulamin zaczyna obowiązywad od dnia rozpoczęcia Konkursu tj. od dnia 4 maja 2021 roku.  
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