
 

 

 

 

 

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 11 w Gliwicach oraz Rada Osiedla 
Szobiszowice zapraszają do udziału w Dzielnicowym konkursie plastycznym 

SZOBISZOWICE – ZNAM MOJĄ DZIELNICĘ 

Pod Patronatem Honorowym  

Radnego Miasta Gliwice pana Tomasza Tylutko  

oraz Rady Osiedla Szobiszowice 

 

CELE KONKURSU 

1. Promocja Osiedla Szobiszowice jako miejsca zamieszkania. 

2. Poznanie legendy związanej z Szobiszowicami. 

3. Rozwijanie kreatywności i twórczości własnej dzieci. 

 

REGULAMIN 

Organizatorem konkursu jest Zespół – Szkolno Przedszkolny nr 11 w Gliwicach. 

I. Adresaci i temat pracy 

1. Adresatami konkursu są uczniowie klas od 1 do 3 szkół podstawowych z dzielnicy Szobiszowice  

w Gliwicach. 

2. Uczniowie wykonują pracę plastyczną – komiks do podanej legendy (zał. 3): 

3. Dla laureatów konkursu przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę 

Osiedla Szobiszowice. Opiekunowie otrzymają podziękowania. 

4. Spośród nadesłanych prac komisja przyzna trzy nagrody oraz jedno wyróżnienie. 

Założenia organizacyjne 

1. Uczniowie indywidualnie przygotowują pracę na kartce formatu A4. 

2. Technika wykonania jest dowolna, jednak prace o formacie innym niż A4 oraz wykonane  

w formie przestrzennej nie będą brane pod uwagę.  

3. Prace konkursowe należy opatrzyć na odwrocie wypełnioną metryczką (zał. 1).  



4. Ocenie podlegać będzie estetyka, zgodność z tematem konkursu oraz kreatywność  

w wykonaniu komiksu. 

5. Dialogi oraz inne napisy w komiksie muszą być czytelne. 

6. Do pracy konkursowej należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszenia do udziału w konkursie 

oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych i rozpowszechnianie pracy (zał. 2). 

7. Każda szkoła może zgłosić dowolną liczbę uczestników. Każdy uczeń może zgłosić jedną pracę. 

8. Prace nie będą zwracane. Nagrodzone komiksy zostaną wyeksponowane na wystawie 

pokonkursowej w ZSP nr 11 w Gliwicach, w Bibliotece Miejskiej  oraz na stronach internetowych  

ZSP nr 11 i Rady Osiedla Szobiszowice. 

 

II. Ważne terminy 

1. Prace konkursowe należy składać na portierni Szkoły Podstawowej nr 7 (ul. Tarnogórska 59) do 

06 kwietnia 2018 r.  

2. Ogłoszenie wyników nastąpi 16 kwietnia, po godzinie 15.00 na stronie internetowej Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego nr 11 w Gliwicach (www.zsp11gliwice.pl). 

3. Nagrody zostaną rozwiezione do szkół laureatów w terminie do dwóch tygodni od ogłoszenia 

wyników. 

 

Organizatorki konkursu  
Justyna Libor 
Magdalena Rudnicka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sp7gliwice.pl/


Załącznik 1. 

METRYCZKA PRACY KONKURSOWEJ Dzielnicowego  konkursu plastycznego „Szobiszowice – znam 
moją dzielnicę”* 

Imię, nazwisko autora pracy 
 

 
 

wiek  
 

 

klasa  
 

 

Nazwa,  adres i telefon szkoły 
 
 

 
 
 

Imię i nazwisko opiekuna ucznia  
 

Nr telefonu i adres e-mail opiekuna ucznia 
 

 
 
 

*Należy wypełnić komputerowo lub drukowanymi literami 

Załącznik 2.  

Zgoda opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych: 
 
Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska autora pracy  
w związku z udziałem w Dzielnicowym konkursie plastycznym „Szobiszowice – znam moją dzielnicę”, 
we wszelkich ogłoszeniach,  zapowiedziach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach. Wyrażam 
również zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych umieszczonych w 
zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu. Jednocześnie oświadczam, że jestem 
świadomy dobrowolności podania danych oraz, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do 
podanych danych oraz możliwości ich poprawiania. 
 
 
............................................................................................................ 
(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy) 
 
 
Zgoda opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy na udział w konkursie  i rozpowszechnianie  
przesłanej pracy: 
 
„Wyrażam zgodę na udział ................................................................................... * w Dzielnicowym 
konkursie plastycznym „Szobiszowice – znam moją dzielnicę” organizowanym przez Zespół Szkolno-
Przedszkolny nr 11 w Gliwicach oraz na wykorzystanie nadesłanej pracy w działalności placówki,  
a w szczególności na wystawienie jej w bibliotece miejskiej w Gliwicach. 
 
 
.............................................................................................................. 
(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy) 
 
* imię i nazwisko autora pracy 
 



Załącznik 3. Tłumaczenie ze śląskiej gwary 

LEGENDA O SZOBISZOWICACH - „DIABELSKI KAMIEŃ Z LASU KOŁO ŁABĘD” 

Raz jeden farorz (ksiądz) z Szobiszowic  spotkał  innego księdza i zaczęli ze sobą rozmawiać. 

Tak sobie rozmawiali, aż nasz farorz spostrzegł, że ten drugi ksiądz zamiast nogi ma końskie 

kopyto. Nasz farorz zaraz domyślił się z kim ma do czynienia. To był diabeł  i ten diabeł 

zaproponował do wykonania  zakład. Chodziło o to, który z nich potrafi przerzucić ciężki, 

ogromny kamień do następnej wsi. Ten, który przerzuci ten kamień otrzyma nagrodę. Będą 

do niego należały wszystkie duszyczki od ludzi z Szobiszowic. Jak uda się to farorzowi, to w 

następnej wsi będą dzwonić dzwony. Jeśli uda się to diabłu, to w tej następnej wsi rozpęta 

się straszliwa burza z piorunami. Obaj zgodzili się przeprowadzić zakład. Diabeł chciał zaraz 

próbować, ale nasz farorz, ponieważ właśnie było we wsi Szobiszowice święto, zgodził się na 

próbę dopiero na następny dzień. Diabeł przystał na to i poszedł sobie odpoczywać, a farorz 

pojechał szybko do tej następnej wsi i umówił się, że na drugi dzień o godzinie pierwszej po 

południu zadzwonią dzwony kościelne. Na drugi dzień diabeł i nasz farorz wchodzili na wieżę 

kościoła, a każdy z nich dźwigał bardzo ciężki i wielki kamień. Kiedy diabeł się odwrócił, farorz 

pokropił jego kamień święconą wodą. Kamień diabła zaczął się robić coraz cięższy i większy. 

Diabeł nie mógł go utrzymać, bo kamień palił i piekł go w dłonie. Kiedy wybiła godzina 

pierwsza po południu farorz zrzuci swój kamień z wieży kościoła, a dzwony w następnej wsi 

zaczęły dzwonić. Diabeł pomyślał sobie, że nie ma szans tego zakładu wygrać. Zaczął 

wrzeszczeć, jak to diabły mają  w zwyczaju i kopnął w swój kamień tym końskim kopytem. 

Kamień od diabła leciał w powietrzu i doleciał aż do lasku koło Łabęd. Leży tam do dzisiaj i do 

dzisiaj można na nim zobaczyć odciśnięty ślad kopyta. 

 

Żródło:  Strona internetowa „Glywicke S’loonzoki” (http://schlesien.nwgw.de/46x5x0.xhtml) 

 

 


