
 

Regulamin XII Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego  

pt. „Rysowane wierszyki”  

pod hasłem: 

„O większego trudno zucha, jak był Stefek Burczymucha” 

I. Organizatorem XII Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pt. „Rysowane wierszyki” 

 jest Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. 21 Brygady  

Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie. 

Konkurs objęty jest patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Rzeszów 

oraz Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu. 

II. Konkurs kierowany jest do dzieci: 

➢ z przedszkoli, jeśli w grupie jest dziecko chore przewlekle lub niepełnosprawne; 

➢ ze szkół podstawowych uczęszczających do klas integracyjnych lub jeśli w klasie jest dziecko 

chore przewlekle  lub niepełnosprawne (wówczas cała klasa może brać udział w konkursie, pod 

warunkiem, że uczeń chory lub niepełnosprawny też zrobi prace);  

➢ ze szkół specjalnych (wiek uczestników do 15 lat); 

➢ ze specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych (wiek uczestników do 15 lat). 

 

III. Cele konkursu: 

Maria Konopnicka napisała wiele pięknych wierszy dla dzieci, w których odkrywa przed nimi świat 

pełen zwierząt. Najmłodsi bardzo je lubią. Mimo czasem trudnych słów, które dziś wyszły już z użycia, 

wiersze Marii Konopnickiej nie tacą na aktualności, zachęcając do poznawania świata przyrody. 

Odwołaniem się do twórczości właśnie tej poetki chcemy uhonorować rok 2022 jako rok Marii 

Konopnickiej. 

       - poprzez udział w konkursie włączenie się w edukację czytelniczą, ekologiczną młodego pokolenia; 

  - integracja środowisk szkolnych, klas integracyjnych, przedszkolnych; 

- rozwijanie zamiłowania do prac plastycznych, odkrywanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień    

artystycznych dzieci;  

- zachęcanie do czytania lub słuchania czytanych dzieciom wierszy; 

-pobudzanie aktywności twórczej dzieci oraz rozwijanie wrażliwości estetycznej.  

 

      IV. Warunki uczestnictwa w konkursie: 

1. W konkursie biorą udział prace wykonane indywidualnie i samodzielnie przez ucznia pod kierunkiem 

opiekuna. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej 

niepublikowanymi.  

2. Tematem tegorocznego konkursu jest zobrazowanie tekstu wiersza (lub jego fragmentu) Marii 

Konopnickiej pt. „Stefek Burczymucha” ukazujący zwierzęta. 

3. Na przedniej stronie pracy należy umieścić małą wizytówkę z imieniem i nazwiskiem autora pracy. 

4. Format pracy: A-4. 

5. Technika: płaska, dowolna.             

6. Skany lub zdjęcia z pracą wraz z fragmentem wiersza oraz metryczką z wymaganymi informacjami o 

autorze pracy z prosimy przesłać na adres mail:  iworyn.234@edu.erzeszow.pl  

7. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich, na wykorzystanie 

prac w celach promocyjnych Konkursu i publicznej prezentacji. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik 

akceptuje regulamin. 
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8. Prace należy przesyłać do końca marca  2022r.  

9. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. 21 

Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie 

10. Prace przechodzą na własność organizatora. 

11. O rozstrzygnięciu konkursu poinformujemy na stronie internetowej naszej szkoły. 

    V. Ocena prac: 

• Oceny i kwalifikacji prac do wystawy pokonkursowej oraz przyznanie nagród i wyróżnień dokona 

Jury powołane przez organizatora. 

• Jury będzie brało pod uwagę walory estetyczne, indywidualność, oryginalność, nawiązanie do treści 

wiersza, poprawne zastosowanie wyznaczonej techniki plastycznej. 

     VI. Ogłoszenie wyników: 

O rozstrzygnięciu konkursu i otwarciu wystawy poinformujemy telefonicznie wszystkie placówki. 

Finalistom Konkursu zostaną wręczone nagrody i dyplomy.  

Nauczyciele odbiorą imienne podziękowania. 

 

    VII. Adres organizatora konkursu: 

 Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi 

            im. 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie 

  ul. Bulwarowa 3 

             35-051 Rzeszów 

 

                                                                           Wszelkie pytania prosimy kierować do organizatorów: 
                                                                             nr  tel.: 17 7482480 – sekretariat lub 

                                                                             Iwona Ryndak 662-206-971 

      Załącznik: 

Imię i nazwisko  

autora pracy:______________________________________________ 
 

Wiek:_________________________ 
 

Klasa:__________________ 
 

Rodzaj niepełnosprawności:____________________________ 
                                               jeśli w konkursie bierze udział dziecko zdrowe, to nie wypełniamy 

 

 

Imię i nazwisko, nr telefonu opiekuna:_______________________________________ 

 

Adres i telefon placówki/e-mail: 

 

 

 

 

 

 
 

 



Stefek Burczymucha  

 

O większego trudno zucha, 

Jak był Stefek Burczymucha, 

- Ja nikogo się nie boję! 

Choćby niedźwiedź... to dostoję! 

Wilki?... Ja ich całą zgraję 

Pozabijam i pokraję! 

Te hieny, te lamparty 

To są dla mnie czyste żarty! 

A pantery i tygrysy 

Na sztyk wezmę u swej spisy! 

Lew!... Cóż lew jest?! - Kociak duży! 

Naczytałem się podróży! 

I znam tego jegomości, 

Co zły tylko, kiedy pości. 

Szakal, wilk,?... Straszna nowina! 

To jest tylko większa psina!... 

Brysia mijam zaś z daleka, 

Bo nie lubię, gdy kto szczeka! 

Komu zechcę, to dam radę! 

Zaraz za ocean jadę 

I nie będę Stefkiem chyba, 

Jak nie chwycę wieloryba! 

I tak przez dzień boży cały 

Zuch nasz trąbi swe pochwały, 

Aż raz usnął gdzieś na sianie... 

Wtem się budzi niespodzianie. 

Patrzy, aż tu jakieś zwierzę 

Do śniadania mu się bierze. 

Jak nie zerwie się na nogi, 

Jak nie wrzaśnie z wielkiej trwogi! 

Pędzi jakby chart ze smyczy... 

- Tygrys, tato! Tygrys! - krzyczy. 

- Tygrys?... - ojciec się zapyta. 

- Ach, lew może!... Miał kopyta 

Straszne! Trzy czy cztery nogi, 

Paszczę taką! Przy tym rogi... 

- Gdzie to było? 

- Tam na sianie. 

- Właśnie porwał mi śniadanie... 

Idzie ojciec, służba cała, 

Patrzą... a tu myszka mała 

Polna myszka siedzi sobie 

I ząbkami serek skrobie!... 

 


