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I.  

1. Organizatorem Konkursu „A gdyby tak …” jest II Liceum Ogólnokształcące im. Jana 

Matejki w Siemianowicach Śl. oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Anny Szaneckiej. 

Projekt dofinansowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na 

lata 2021-2025. Priorytet 4. Kierunek Interwencji 4.1. BLISKO – Biblioteka| Lokalność| 

Inicjatywy| Społeczność| Kooperacja| Oddolność.  

2. Cele konkursu:  

 - Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród uczniów szkół oraz 

 promowanie talentu młodzieży. 

 - Pobudzanie aktywności twórczej, kształcenie umiejętności związanych z tworzeniem 

 tekstów literackich. 

 - Cyfrowa aktywizacja seniorów. 

 - Rozwijanie współpracy międzypokoleniowej. 

3. Uczestnik może reprezentować tylko jedną instytucję (np. szkołę, ośrodek kultury, klub). 

Instytucja może jednak zgłosić dowolną liczbę swoich reprezentantów. W Konkursie 

uczestniczyć mogą uczniowie klas VII i VIII, związani miejscem urodzenia, zamieszkania 

lub nauki z Siemianowicami Śląskimi. 

4. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

5. Zgłoszenie odbywa się poprzez nadesłanie mailem nowego zakończenia dawnego 

utworu, formularza zgłoszenia i oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego (skan) na 

adres: mbp@mbp.siemianowice.pl do dnia 22 września 2022 r. Wybrane przez seniorów 

fragmenty dzieł literackich znajdują się na końcu niniejszego regulaminu. 

6. Konkurs prowadzony jest jednoetapowo w siedzibie organizatora. Laureaci zostaną 

zaproszeni na warsztaty kreatywne wspólnie z seniorami (29.09.2022 r., godz. 17.00) do 

Miejskiej Biblioteki Publicznej. 

 

7. Podsumowanie projektu, prezentacja książki i filmów oraz wręczenie nagród i wyróżnień 

odbędzie się w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej (al. Sportowców 3) 11 października 

2022 r.  

 

 



 

 

II. 

 

1. Uczestnicy przesyłają swój jeden lub dwa utwory, oryginalne, niepublikowane. 

2. Tematyka i wybór gatunku utworów są dowolne, muszą jednak stanowić dopełnienie, 

puentę jednego z zaproponowanych przez organizatora.  

3. Teksty powinny zostać napisane jednostronnie, czcionką Times New Roman, wielkość 

czcionki - 12. Maksymalna liczba znaków liczy 1800 na stronie (w tym spacje i znaki 

interpunkcyjne, tzw. znormalizowany maszynopis). 

4. Każdy utwór należy opatrzyć godłem (pseudonimem autora) z dopiskiem „A gdyby tak 

…”, a do zestawu dołączyć osobny plik opatrzony takim samym godłem zawierający dane 

o autorze, imię i nazwisko, wiek, adres, e-mail i telefon kontaktowy. Należy również załączyć 

formularz zgłoszenia i zgodę opiekunów. Wszystkie dokumenty można przesłać drogą 

mailową. 

 

III. 

1. Do oceny utworów powołane zostanie przez organizatorów jury. 

2. Jury dokonuje oceny wg. następujących kryteriów: 

- walory artystyczne utworów (dobór środków artystycznego wyrazu, słownictwa do 

wieku uczestnika); 

- właściwy dobór gatunku literackiego; 

- kultura słowa;  

- ogólny wyraz artystyczny. 

 

3. Ostateczny werdykt jest ustalany w drodze dyskusji jury. W przypadku równego podziału 

głosów rozstrzyga głos przewodniczącego. 

 

4. Decyzja jury jest ostateczna. O wynikach Konkursu i dokładnym terminie wręczenia 

nagród Organizator poinformuje Zwycięzców za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

5. Zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia. Utwory laureatów opublikowane 

zostaną w książce, którą bezpłatnie otrzymają nagrodzeni autorzy oraz ich opiekunowie.  

 

IV. 

1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz 

wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora 

w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu. Klauzula informacyjna dla 

uczestników Konkursu znajduje się na formularzu zgłoszenia. 

2. Prace biorące udział w Konkursie przechodzą na własność Organizatorów i nie będą 

zwracane. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania 

nadesłanych utworów w ramach przygotowywanej publikacji. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo opublikowania zdjęć oraz informacji z przebiegu 

konkursu w mediach (Internet, prasa, prezentacje multimedialne). 

4. Organizatorzy nie zwracają osobom nagrodzonym kosztów przejazdu. 



 

 

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyny.  

6. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora. 

7.Wszelkie dodatkowe informacje u Organizatora konkursu kpazdzior@mateja.edu.pl lub 

mbp@mbp.siemianowice.pl. 

 

 

V. 

 

Poniżej przedstawiamy teksty zaproponowane przez seniorów. Wszystkie z poprzedniego 

stulecia. Zachęcamy by nie sugerować się oryginalnym zakończeniem, tylko poszukać 

własnego spojrzenia na przedstawiony problem. 

 

 

 

1. KENNETH GRAHAME, O czym szumią wierzby [fragment] 

 Kret pracował zawzięcie przez cały ranek, robił wiosenne porządki w swoim 

mieszkaniu. Najpierw zamiatał, potem odkurzał, a później dopóty się wspinał na drabinę, na 

schodki i krzesła z kubłem farby i pęǳlem, aż mu kurz zasypał oczy i gardło, a czarne futerko 

pełne było białych plam od wapna; plecy go bolały, ramiona opadały ze zmęczenia. 

Tymczasem tam w górze i w ziemi otaczającej Kreta panował wiosenny ruch. Boski duch 

niepokoju i tęsknoty przenikał nawet do jego ciemnego, niskiego domku. Nic też ǳiwnego, 

że rzucił nagle pęǳel i wykrzyknął: „Nuǳiarstwo! A niech tam! Pal licho wiosenne 

porządki!”, po czym wybiegł z domu, zapominając nawet wziąć palto.  

 Tam w górze coś wzywało go natarczywie, zaczął więc torować sobie drogę ku 

stromemu, ciasnemu tunelowi — w krecich posiadłościach taki tunel zastępuje żwirowany 

podjazd prowaǳący do domów zwierząt, które zamieszkują bliżej powietrza i słońca — 

kopał więc i skrobał, i drapał, a potem znów drapał i skrobał, i kopał. Pracował pilnie małymi 

łapkami i mruczał do siebie: „W górę! Wzwyż!” — aż nareszcie hop! i ryjek wydostał się na 

słoneczko, a Kret zaczął się turlać po ciepłej trawie rozległej łąki.  

— Ładnie tu — rzekł do siebie. — Lepsze to od bielenia ścian!  

 Słońce ogrzewało silnie futerko, łagodny powiew pieścił rozpalone czoło, a po 

piwnicznym odosobnieniu, w którym Kret tak długo przebywał, śpiew szczęśliwych ptaków 

brzmiał dla niego prawie jak krzyk. Zerwał się na równe cztery łapki, ogarnęła go radość 

życia i rozkosz wiosny bez obowiązku robienia wiosennych porządków, podreptał więc aż do 

płotu po drugiej stronie łąki.  

—Stój! —krzyknął … 

 

*** 
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2. Jaroslav Hašek, Przygody dobrego wojaka Szwejka podczas wojny światowej, 

[fragment] 

 

Szwejk rusza na wojnę 

W czasach gdy lasy nad Rabą w Galicji widziały uciekające przez Rabę wojska austriackie, 

a w Serbii austriackie dywizje jedna po drugiej dostawały w skórę, co im się zresztą dawno 

i rzetelnie należało, austriackie Ministerstwo Wojny przypomniało sobie o Szwejku 

i wezwało go, aby pośpieszył wyciągać mocarstwo z bryndzy. 

Gdy Szwejkowi przynieśli wezwanie, że za tydzień ma się stawić na Strzeleckiej Wyspie … 

 

*** 

 

3. Kalewala. Epopeja fińska, pieśni zebrał Elias Lönnrot [fragment] 

 

Usiedli goście za stołem. Gospodyni ich ugaszcza. Wnoszą służki misy, a każda misa pełna 

po brzegi: ryby smażone, mięsa pieczone, kasze owsiane, kasze jęczmienne – suto 

omaszczane. 

Zawołała Louhi, tak gospodyni zakrzyknęła: 

- Hej, służko niewolnico! Przynieś piwa w konwi srebrzystej, w konwi uchatej! 

Przyniosła niewolnica konew piwa. Krąży konew dookoła stołu. Kolejno każdy biesiadnik za 

ucha chwyta, konew ku ustom przechyla, a potem sąsiadowi podaje. Przyszła konew do 

Vejno. Podniósł stary zaklinacz konew do góry i powiada: … 

 

*** 

 

4. Cyprian Kamil NORWID, WIELKOŚĆ [fragment] 

 

Wiesz, kto jest wielkim? - posłuchaj mię chwilę, 

Nauczę ciebie 

Poznawać wielkość nie tylko w mogile, 

W dziejach lub w niebie. 

  

Wielkim jest człowiek, któremu wystarczy 

Pochylić czoła, 

Żeby bez włóczni w ręku i bez tarczy 

Zwyciężył zgoła! … 

*** 



 

 

5. Emil Zola, Wszystko dla Pań [fragment] 

 

Zapanowała cisza. Kupiec sukienny układał w głowie jakieś niejasne jeszcze projekty. 

Nagle jego żona zaczęła mówić z oczami utkwionymi w sufit, jakby martwa: 

– Czy zwróciłeś uwagę, że od pewnego czasu nasza córka jest jakaś dziwna? 

– Nie – odpowiedział. 

– Niepokoi mnie trochę... Robi się coraz bledsza, tak jakby się czymś martwiła. Baudu 

przystanął koło łóżka, zdumiony. 

– Ale jaki może być tego powód?... Jeśli jest chora, to powinna powiedzieć. Jutro trzeba 

wezwać lekarza. 

Pani Baudu leżała wciąż bez ruchu. Po chwili milczenia odezwała się znowu ostrożnie: 

– Myślę, że należałoby już zdecydować się na to małżeństwo z Colombanem.  Popatrzył na 

nią i zaczął znowu chodzić po pokoju. Teraz uświadomił, sobie pewne fakty. Czy to możliwe, 

aby jego córka wpadła w chorobę z powodu tego chłopca? Czy kocha go do tego stopnia, że 

nie może już dłużej czekać? Jeszcze jedno nieszczęście! […]. 

Następnego dnia rano Baudu zaciągnął Colombana do ciemnego składu na pięterku. Już 

poprzedniego wieczora ułożył sobie, co mu ma powiedzieć. 

- Mój chłopcze – zaczął - …  

 

*** 

 

6. A.A. MILNE, Kubuś Puchatek [fragment] 

Pewnego razu, bardzo dawno temu, mniej więcej w zeszły piątek, mieszkał sobie Kubuś 

Puchatek zupełnie sam w lesie pod nazwiskiem pana Woreczko. 

– A co to znaczy pod nazwiskiem? – zapytał Krzyś. 

– To znaczy, że na drzwiach na tabliczce miał wypisane złotymi literami nazwisko, 

a mieszkał pod nim. 

– Kubuś Puchatek nie wiedział dobrze, jak to jest – powiedział Krzyś. 

– Ale teraz już wiem – odezwał się mrukliwy głos. 

– Więc słuchaj dalej – powiedziałem. – Otóż pewnego dnia Puchatek wyszedł na spacer 

i  zaszedł na polankę w środku lasu, a pośrodku tej polanki rósł wielki dąb i z samego jego 

wierzchołka dochodziło głośne bzykanie. 

Kubuś Puchatek usiadł sobie pod tym dębem, podparł głowę na łapkach i zaczął rozmyślać. 

Z początku powiedział do siebie samego: 

– To bzykanie coś oznacza. Takie bzyczące bzykanie nie bzyka bez powodu. Jeżeli słyszę 

bzykanie, to znaczy, że … 

*** 



 

 

7. Hans Christian Andersen, Brzydkie kaczątko [fragment] 

Przed wieczorem rozpętała się potężna burza. Pioruny biły w ziemię, a deszcz zdawał się 

nasilać z każdą minutą. Zrobiło się bardzo ciemno. Kaczątko szło, powłócząc łapami, aż 

dostrzegło drewnianą chatkę. Domek był stary i chylił się ku ziemi, jakby za chwilę miał się 

w nią zapaść. Kaczątko dostrzegło szparę w drzwiach i nie namyślając się wiele, weszło do 

środka. 

W chatce mieszkała staruszka z kotem i kurą. Zwierzęta zauważyły przybysza dopiero rano. 

Wtedy kura zagdakała, a kot zaczął miauczeć, by przywołać gospodynię. Babuleńka miała 

wzrok bardzo słaby, więc była pewna, że to kaczka przybłąkała się podczas burzy. 

- Będziemy mieć kacze jajka! Bardzo dobrze, no chyba, że to kaczor. Trzeba poczekać, 

przekonamy się niebawem. 

Minęło kilka tygodni. Staruszka nie doczekała się jajek, więc kot i kura postanowili rozmówić 

się z nieproszonym gościem. 

- Jajka znosić umiesz? – zaczęła kura. - Nie – odpowiedziało kaczątko. - To się nie odzywaj, 

z łaski swojej – burknęła. - A może chociaż umiesz mruczeć albo wyginać grzbiet? – zapytał 

drwiąco kot. - Nie – znów pisnęło kaczątko. - To zamknij dziób, kiedy rozmawiają mądrzejsi 

od ciebie. Kaczątko skuliło się w kącie, smutne i zawstydzone. Nagle przez uchylone drzwi 

… 

 

*** 

 

 


