
Konkurs na mural tematyczny usytuowany na Smoczym Skwerze w Rychtalu 

 

1. Organizatorami konkursu na mural są Gminny Ośrodek Kultury w Rychtalu oraz Gmina Rychtal. 

2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy ilustrującej legendę smogorzowską (załącznik nr 1). 
Ilustracja powinna mieć charakter łagodny i bajkowy, wykonana w żywych kolorach,  gdyż wykorzystana 
zostanie do stworzenia projektu muralu, który wykonany będzie na powstającym właśnie Smoczym 
Skwerze, z którego będą korzystać również dzieci.   

3. Mural powstanie na płaszczyźnie mocno wydłużonej, dlatego też prace powinny zostać wykonane w 
formacie obejmującym trzy połączone ze sobą poziomo kartki. (Rysunek poniżej) 

 

 

  

 

 

W przypadku prac mniejszych Organizator zastrzega sobie wykorzystanie kilku  ilustracji w celu stworzenia 
pełnego projektu muralu.  

4. Praca musi być oryginalna, wykonana specjalnie na potrzeby konkursu. 

5. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę, do której dołączyć należy formularz zgłoszeniowy oraz 
oświadczenie (załącznik 2 i 3) 

6. Preferowane techniki wykonania pracy: malarstwo, rysunek kredkami lub flamastrami, grafika  
komputerowa. 

7. W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy Gminy Rychtal oraz mieszkańcy miejscowości objętych 
legendą smogorzowską, w następujących kategoriach wiekowych. 

- przedszkole 

- klasy I-III 

- klasy IV-VIII 

- osoby dorosłe 

8. Termin i miejsce składania prac konkursowych: 30.04.2021,  Gminny Ośrodek Kultury w Rychtalu, ul. 
Ogrodowa 12, 63-630 Rychtal. 

9. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz na podanie 
imienia i nazwiska do wiadomości publicznej.  

 



10. Osoby, których prace zostaną wybrane zgadzają się na wykorzystanie ich prac do stworzenia projektu 
muralu oraz do wprowadzenia ewentualnych zmian kosmetycznych w celu przystosowania ich na 
płaszczyznę ściany. 

11. Sposób oceniania prac konkursowych: 

a. Zgłoszone do konkursu na wykonanie projektu muralu projekty zostaną ocenione pod względem 
wymogów formalnych przez powołaną w tym celu Komisję Konkursową. 

b. Komisja Konkursowa dokona oceny prac pod kątem walorów artystycznych, estetyki wizualnej i 
zgodności z tematyką konkursu. 

c. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i niepodważalne. Od werdyktu Komisji Konkursowej nie 
przysługuje odwołanie. 

d. Przyznana zostanie jedna nagroda główna dla wybranej do realizacji pracy a także nagrody i wyróżnienia 
w każdej kategorii wiekowej. 

e. Wynik konkursu na projekt muralu zostanie ogłoszony w mediach społecznościowych Organizatorów. 
Laureat konkursu zostanie dodatkowo poinformowany o wynikach drogą poczty elektronicznej. 

12. Postanowienia końcowe: 

a. Ewentualne pytania należy przesyłać na adres: gok.rychtal@gmail.com 

b. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie konkursowym. 

c. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu na projekt i wykonanie muralu w 
przypadku, gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa, gdy żadna z dostarczonych prac konkursowych nie 
będzie spełniała warunków Regulaminu lub w przypadku sytuacji niezależnych od Organizatora. 

13. Niniejszy regulamin zawiera trzy załączniki. 

-  Tekst Legendy smogorzowskiej- załącznik nr 1, 

-  Karta zgłoszeniowa - załącznik nr 2, 

-  Zgodę na przeniesieniem autorskich praw majątkowych i pokrewnych dzieła - załącznik nr 3. 

15. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 

„LEGENDA SMOGORZOWSKA”  Wg K. Kulińskiego 

 

Jedną z pierwszych miejscowości na terenie ziemi namysłowskiej był Smogorzów, wówczas zwany 

Smogorzewem. Była to miejscowość leżąca wśród nieprzebytych puszcz. Ze względu na dogodne położenie, 

dużą ilość wód i dość żyzną i urodzajną glebę, osiedliła się tu duża grupa ludzi. Niewątpliwie ludność ta 

zajmowała się hodowlą bydła, rybołówstwem i rolnictwem. Jak na owe czasy życie tej ludności byłoby 

szczęśliwe, gdyby nie wielkie nieszczęście, jakie nawiedziło tę spokojną okolicę. Do miejscowości tej 

przywędrował i osiedlił się straszny i okrutny potwór, zwany smokiem.  

Potwór odznaczał się wielką siłą, był krwiożerczy i żarłoczny, a do tego, jak to bywa w smoczej naturze, 

ział ogniem. Smok zagnieździł się wśród bagien. Jama do dziś istnieje a ludność zwie ją „smoczą jamą”. 

Smok stale napadał na bezbronną i spokojną ludność, żądał ofiar. Gnębiona przez smoka ludność, chcąc 

zaspokoić jego apetyty, a tym samym uwolnić się od niepokojów, posłusznie składała mu w ofierze swych 

najbliższych, a szczególnie swe córki. Ofiary składano w jednym miejscu i o oznaczonym czasie. Wcześniej w 

drodze losowania typowano rodzinę, która ma przeznaczyć jednego z członków na ofiarę. Czyniąc to, 

odprawiano ceremonie kultowe. Ceremoniom tym towarzyszyły rozpaczliwe jęki i narzekania 

nieszczęśliwych ludzi. Zrozpaczona ludność starała się ratować swych bliskich poprzez oddawanie w zamian 

za nich nienasyconemu potworowi schwytanych jeńców czy niewolników.  

Potwór, prócz tego, że pożerał coraz to nowe ofiary, straszył okoliczną ludność swym potwornym 

rykiem, który rozlegał się po okolicy. Ryk ten był słyszany, między innymi w oddalonym o 6 km mieście, 

które nazywano Rychtalem lub Ryczynem. Jego ryk docierał także do osady, która od owego „darcia” się 

smoka przyjęła nazwę Darnowiec. Od tego potwornego ryku głuchli ludzie mieszkający w nieco bliżej 

położonej osadzie, którą odtąd nazywano Głuszyną. W dwóch innych osadach ludzie wznosili do Boga swe 

prośby, a także leżeli krzyżem, pokutując i modląc się w ten sposób, aby Bóg oddalił od nich nieszczęsną 

karę, jaką był smok i jego straszny ryk. Tak powstały miejscowości Proszów i Krzyżowniki. Jedną z osad smok 

spalił swoim siarczystym, płomiennym oddechem. Tak powstała nazwa miejscowości Zgorzelec. 

Według innej wersji, ludność stale gnębiona przez strasznego potwora zmuszona była uciekać na tereny 

odległe o kilkanaście kilometrów. Uciekając, zatrzymała się w okolicach dzisiejszego Namysłowa i tu odbyła 

 



naradę, podczas której namyślano się, czy nie należałoby odpowiednio zorganizować się, uzbroić i wyruszyć 

przeciwko strasznemu smokowi. Po długich naradach i namyśleniu się (stąd nazwa Namysłów) 

postanowiono zorganizować wyprawę przeciw smokowi. Ze względu na trudności terenowe wyprawa 

musiała często zbaczać i objeżdżać liczne przeszkody. Poważniejszą przeszkodę napotkała wyprawa w 

odległości 1/3 drogi do Smogorzowa. Część załogi usiadła w rowie, druga poszła w prawo do osady, by 

stamtąd zabrać Michała i Józka. Razem z nimi powędrowała spora grupka ludzi. Ponieważ nie znali się bliżej 

mówiono o nich, że pochodzą z Michalic i Józkiego. Te nazwy przyjęły się i trwają do dzisiaj. Po krótkim 

odpoczynku ruszyli w dalszą drogę i napotkali kolejną przeszkodę. Trzeba było ją objechać i z tego powodu 

miejscowość przyjęła nazwę Objazda. Strasznego potwora chciano wystraszyć również głośnym hałasem i 

krzykiem  z dość znacznej odległości. Wznoszone okrzyki i hałasy nie dawały jednak pozytywnego rezultatu, 

stąd też wyprawa zatrzymała się i co pewien czas powtarzano głośne okrzyki. Od tych właśnie krzyków ma 

wywodzić się nazwa dzisiejsza wioski Krzyków. Gdy dalsze hałasy nie wystraszyły potwora, cała wyprawa 

postanowiła wyruszyć zbrojnie przeciwko niemu. W tym celu należało się odpowiednio uzbroić, w czym 

mieli im pomóc miejscowi kowale mieszkający wśród lasów nad małym potokiem zwanym Studnicą. Z tego 

powodu wyprawa musiała znów zatrzymać się na dłużej. Miejsce zatrzymania się wyprawy nazwano 

Kowalowicami. W końcu, należycie uzbrojeni i przygotowani, wyruszyli przeciwko potworowi. Walka była 

długa, toczyła się ze zmiennym szczęściem. Po ciężkiej walce zraniono jednak smoka śmiertelnie. Ludność 

odetchnęła z ulgą.

 



Załącznik nr 2 

Karta zgłoszeniowa do konkursu na mural tematyczny 

usytuowany na Smoczym Skwerku w Rychtalu 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu.................................................................................................. 

Adres korespondencyjny................................................................................................................... 

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

Telefon kontaktowy........................................... 

Adres e-mail...................................................................................................................................... 

Tytuł i opis pracy konkursowej 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

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

miejscowość i data      podpis uczestnika 

Załącznik nr 3 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu na mural tematyczny 
usytuowany na Smoczym Skwerku w Rychtalu. 

Oświadczam, że zawarte w niniejszej karcie dane są prawdziwe, a przesłaną przeze mnie 
pracę wykonałam/em osobiście. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb konkursu (zgodnie 
z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r., Dz.U. 2018 poz. 1000) 

.......................................    ............................................. 
     miejscowość i data     podpis uczestnika 


