
REGULAMIN KONKURSU LITERACKO-ARTYSTYCZNEGO 

O TEMATYCE HISTORYCZNEJ 

Patroni naszych ulic 
 

 

Temat konkursu: 
W tym roku zapraszamy do udziału w konkursie poświęconym trzem bohaterom  

- gen. Stefanowi P. Roweckiemu, gen. Stanisławowi J.M. Rostworowskiemu i ppłk Wacławowi 

Lipińskiemu. Do wyboru tych postaci zainspirowały nas nazwy ulic, które znajdują się w pobliżu 

Ośrodka Kultury Ruczaj.  

Często bywa tak, że nazwiska są nam znane, ale tak naprawdę niewiele wiemy o osobach, które je 

noszą. Chcemy więc zachęcić do poznawania losów patronów ulic, przy których mieszkamy, 

a rozpocząć od poznania patronów głównych ulic z osiedla Ruczaj w Krakowie. Być może 

w Waszych miejscowościach też nazwano ich imieniem ulice, parki lub szkoły?  

Zapraszamy dzieci i młodzież z Krakowa i Małopolski do zgłębienia historii trzech patriotów, 

którzy przedkładali dobro ojczyzny ponad własne bezpieczeństwo i życie. 

Najpierw prosimy o przeczytanie biogramów trzech bohaterów, które przygotowali profesjonalni 

historycy, a następnie o wybranie jednego z bohaterów, który jest Wam szczególnie bliski.  

 

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu pracy, poprzez którą zapoznacie rówieśników 

z sylwetką wybranego bohatera.  

Praca może mieć dowolną formę – literacką, plastyczną lub multimedialną (np. wiersz, 

poemat, opowiadanie, wywiad, komiks, plakat, ulotka, książeczka edukacyjna, piosenka, 

animacja, reportaż, gra planszowa, itp.). 

 

Noty biograficzne bohaterów dostępne są na naszej stronie internetowej ruczaj.ckpodgorza.pl 

w zakładce „konkursy”. 

 

Organizator: 
Centrum Kultury Podgórza – OŚRODEK RUCZAJ, ul. S. Rostworowskiego 13, 30-358 Kraków.  

Kontakt z biurem pod numerem telefonu: 12 266 09 73 od poniedziałku do piątku, w godzinach 

10.00-21.00  

oraz pod adresem e-mail: aleksandra.pozniak@ckpodgorza.pl 

 

Cele konkursu: 

- wzbudzenie zainteresowania losem bohaterów narodowych, 

- poznanie postaci patronów ulic i ich uczczenie, 

- rozwój umiejętności literackich lub/i plastycznych, 

- zwiększanie świadomości historycznej. 

 

Uczestnicy: 
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z klas V-VIII i szkół średnich 

województwa małopolskiego.  

 

Warunki uczestnictwa: 

- ze względu na różnorodność dopuszczalnych form prac konkursowych, nie określamy formatu 

prac plastycznych, 

- w przypadku prac literackich prosimy o nieprzekraczanie 10.000 znaków, 

- do pracy należy dołączyć wypełnioną KARTĘ UCZESTNIKA KONKURSU (załącznik do 

Regulaminu). 

 



Termin składania prac: 
Prace należy dostarczyć lub przesłać pocztą na adres: 

CKP – OŚRODEK KULTURY RUCZAJ, ul. S. Rostworowskiego 13, 30-358 Kraków, 

z dopiskiem na kopercie „Konkurs Patroni naszych ulic”, do dnia 26 października 2021 r. 

Prace dostarczone po tym terminie nie będą oceniane. 

 

Kryteria oceny prac (w zależności od formy pracy): 

- wartość edukacyjna, 

- pomysłowość i oryginalność wypowiedzi, 

- ogólny wyraz artystyczny, 

- walory estetyczne, 

- atrakcyjność zastosowanych technik, 

- posługiwanie się poprawną polszczyzną, 

- stosowanie środków stylistycznych. 

 

Zasady przyznawania nagród: 
Jury wyłonione przez organizatora konkursu przyzna nagrody i wyróżnienia w 3 kategoriach:  

literackiej, plastycznej i multimedialnej oraz w dwóch grupach wiekowych: 

- klasy 5-8 szkoły podstawowej, 

- szkoły średnie. 

 Jury ma prawo przyznać dodatkowe nagrody i wyróżnienia. 

 

Ogłoszenie wyników: 
Informacja o przyznanych nagrodach, z podaniem imienia i nazwiska autora, wieku, klasy i szkoły 

zostanie umieszczona na stronie internetowej Ośrodka Kultury Ruczaj (ruczaj.ckpodgorza.pl) dnia 

5 listopada br. Uroczyste wręczenie nagród laureatom odbędzie się w sobotę, 11 listopada 2021 r. 

o godz. 17.00 w sali widowiskowej Ośrodka Ruczaj przy ul. S. Rostworowskiego 13 w Krakowie. 

 

Postanowienia końcowe: 
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych tekstów w celach promocyjnych 

i w publikacjach. 


