
 

 

 
 

 

    Koło PTTK " Wędrowiec"  

przy  

Szkole Podstawowej nr 17   

Zarząd Oddziału PTTK w Rzeszowie  

zapraszają uczniów klas 4-7 

do udziału  

 

w XIII EDYCJI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU 

LITERACKO - PLASTYCZNEGO  

"RZESZÓW- MOJE MIASTO" 
 

pod hasłem: 
 

STOLICY PODKARPACIA W SETNĄ ROCZNICĘ 
ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI 

 
                     

Cele: 

- zainteresowanie uczniów historią własnego miasta i ojczyzny 

- kształtowanie postawy szacunku wobec znanych ludzi zasłużonych dla miasta 
- dostrzeganie znaczenia dziedzictwa kulturowego współcześnie 

- przygotowanie do poszukiwania informacji w różnych źródłach       
- propagowanie różnych technik wypowiedzi pisemnej i plastycznej 
- rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej uczniów. 

 

Przebieg konkursu: 
 
Każdy uczestnik ma za zadanie wykonać dwie prace:  
 

1) zredagować wskazaną do wyboru formę wypowiedzi pisemnej 

 kartkę z dziennika bohatera walk o niepodległość 

 opowiadanie o niezwykłym zdarzeniu z życia człowieka, który przyczynił 
się do odzyskania niepodległości albo zasłużył się dla miasta 

 wiersz poświęcony mieszkańcowi Podkarpacia - bohaterskiemu obrońcy 
niepodległości Polski  

Objętość pracy (kartka z dziennika / opowiadanie) od 230 słów (pół strony 
A4) do 430 (1 strona A 4) w druku, czcionka Times New Roman 12, interlinia 

1,5, praca wyjustowana; 



 

 

 

 
2) przygotować pracę plastyczną upamiętniającą 100 Rocznicę Odzyskania 

przez Polskę Niepodległości (technika dowolna- płaska), do wyboru  

 pocztówka (format A5 albo 10x15) (należy zadbać o odpowiednią oprawę 

pracy do prezentacji)  

 znaczek pocztowy (format A5) albo znaczek PTTK (należy zadbać  

o odpowiednią oprawę pracy do prezentacji)  

 plakat (format A3, praca zgodna z zasadami formy: powinna zawierać 

główne hasło, ewentualnie dodatkowe informacje oraz element/elementy 
graficzne adekwatne do tematu). 

 
WSZYSTKIE PRACE NALEŻY CZYTELNIE PODPISAĆ:  

IMIĘ, NAZWISKO AUTORA PRACY, SZKOŁA, KLASA; IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA.     

 
Warunki uczestnictwa: 
 
 

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych miasta 

Rzeszowa oraz z Podkarpacia z klas 4-7. 
2. Konkurs jest rozgrywany w kategorii indywidualnej. 

3. Szkołę może reprezentować maksymalnie 4 uczniów. 
4. Prace przyjmuje sekretariat Szkoły Podstawowej nr 17 w Rzeszowie. 
5. Dane uczestnika zamieszczone na "Karcie zgłoszenia" dołączonej do pracy. 

6.Termin złożenia prac konkursowych (literackich i plastycznych) 
 upływa z dniem 30 maja 2018 r . 
7. Prace przekazane na konkurs przechodzą na własność organizatora. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do prezentacji prac plastycznych  
na terenie SP nr 17 w Rzeszowie. 

8. Wyniki konkursu i dodatkowe informacje ukażą się dnia 14.06.2018 r.  
na stronie internetowej szkoły www.sp17.resman.pl oraz na stronie PTTK 
www.pttk.rz.pl . 

9. Laureaci o wynikach zostaną powiadomieni telefonicznie (szkoła). 
 

Nagrody: 
 
- Dyplomy i nagrody rzeczowe dla zwycięzców. 

- Podziękowania dla nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursu  
do odebrania w SP nr 17 Rzeszów, ul. Bulwarowa 3. 

     

                                                                                            Organizatorzy: 

 

                                                                                                          Grażyna Cisek 

Maja Czepurko, Marta Pomes 
                                                                              Agnieszka Wałach, Beata Zacios  
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