
 

 

 

1. Ojczyzna      2.   Przyjaźń 

w dzieciństwie poznaje się       Chyba dobrze żeśmy się spotkali, 
kwiaty zioła zboża        Życie smaku nabrało i barw. 
zwierzęta         Bo w przyjaźni wszystko się ocala 
pola łąki         Łza serdeczna, chleb, pieśni i kwiat. 
słowa owoce 
                                    
ojczyzna się śmieje                                     ks. Mieczysław Nowak 
 
na początku ojczyzna 
jest blisko 
na wyciągnięcie ręki 
 
dopiero później rośnie 
krwawi 
boli 

        Tadeusz Różewicz 

 

 

 



Organizator: 

 

V Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Rzeszowie 

Szkoła Mistrzostwa Sportowego 

Gimnazjum Sportowe 

35-045 Rzeszów  

ul. Hetmańska 38 

Tel. 177482100 

 

Cele konkursu: 

 

- kształcenie umiejętności konstruowania prezentacji multimedialnych, 

- interpretowanie dzieł sztuki, 

- możliwość zaprezentowania własnych zainteresowań wykraczających poza programy 

szkolne 

 

Uczestnicy: 

 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów i szkół  ponadgimnazjalnych. 

Opiekunami są nauczyciele przedmiotów artystycznych, informatyki, języka polskiego  

i inni. 

 

Kategorie konkursu do wyboru: 

 

1. PREZENTACJA MULTIMEDIALNA 

 

Treść prezentacji  konkursowych  powinna być związana z wybranym tematem. 

Korespondencja sztuk zakłada wykorzystanie przykładów dzieł z różnych dziedzin sztuki 

połączonych wspólnym motywem, np.: literatury, filmu, muzyki, sztuk plastycznych  

oraz audycji telewizyjnych i radiowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. FOTOGRAFIA 

 

Temat zdjęcia (wymiary 15 x 20 cm) musi być zgodny z tematem konkursu, choć 

dopuszcza się swobodną jego interpretację. Należy zwrócić uwagę na kompozycję  

i podstawowe walory techniczne zdjęcia. Prosimy o przesłanie wywołanych zdjęć  

w  kopertach na adres szkoły do 10 grudnia 2013 r. Przewidujemy zorganizowanie 

wystawy, w czasie której uhonorowane zostaną najlepsze prace.  

 

Warunki uczestnictwa: 

 

- zgłoszeniem uczestników jest przesłanie opisanych prac (prezentacji multimedialnej  

lub fotografii) na adres szkolny, 

- opis pracy powinien zawierać: imię i nazwisko ucznia, klasę, nazwę szkoły, nazwisko 

opiekuna, 

- prezentację multimedialną można przesyłać drogą mailową na adres: 

sekretariat@zso2.resman.pl; rkuzicka@wp.pl lub a-dlugosz@wp.pl do 10 grudnia 2013 r. 

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 17 grudnia 2013 r. o godzinie 9:00 w sali 112  

w V Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie. 

 

Komisja oceniająca: 

 

- w skład komisji wejdą nauczyciele akademiccy z plastyki i kulturoznawstwa 

Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

 

Nagrody: 

 

- organizatorzy konkursu przewidują dla autorów zwycięskich prac atrakcyjne nagrody 

oraz dyplomy. 

 

Uwagi: 

 

- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji prac na stronie internetowej szkoły, 

- słowa poetów mogą, ale nie muszą być pomocne w interpretacji tematów. 

 

 


