
 

 

IV Konkurs Krasomówczy 

 „Historie z białostockich murali” 

 
W ostatnich latach jednym ze znaków rozpoznawczych Białegostoku stały się murale. Najbardziej 

rozpoznawalnym jest „Dziewczynka z konewką”,  ale w przestrzeni miasta możemy podziwiać jeszcze 

około 50 murali, które zdobią ściany kamienic, bloków i innych budynków. Upamiętniają one               

m.in. ważne wydarzenia historyczne, znane postacie związane z naszym miastem i regionem, nawiązują        

do kultury i przyrody Podlasia oraz do naszej codzienności. Są nie tylko elementem dekoracyjnym                

w przestrzeni miejskiej, ale często niosą też za sobą ważne przesłanie.  

W 2019 roku z inicjatywy Miasta Białystok stworzony został szlak „Śladami murali 

białostockich”, uwzględniający 36 najatrakcyjniejszych malowideł wielkoformatowych, który stał się 

jedną z wielu atrakcji naszego miasta.  

W  IV edycji  Konkursu Krasomówczego, organizowanego w ramach projektu                           

„Białystok  - w TO się gra” przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej               

oraz Zespół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku, chcemy zwrócić uwagę 

uczniów szkół podstawowych na białostockie murale i zachęcić ich do stworzenia gawędy inspirowanej 

wybranym muralem.  

Drodzy Uczniowie! 

Zapraszamy Was do udziału w IV Konkursie Krasomówczym „Historie z białostockich murali”. 

Wybierzcie mural, który będzie ilustracją do stworzonej przez Was opowieści. Odkryjcie przed nami 

jego przesłanie, urzeknijcie nas pięknem swojej opowieści. 

Informacji dotyczących szlaku białostockich murali  znajdziecie na stronach: 

  http://odkryj.bialystok.pl/pl/turystyczne/murale ,  

 https://bialystoksubiektywnie.com/blog/2018/12/07/murale-w-bialymstoku-mapa-2019/ 

oraz w punktach informacji turystycznej m.in. przy ul. Kościelnej 1a i  Malmeda 6. 

 

http://odkryj.bialystok.pl/pl/turystyczne/murale
https://bialystoksubiektywnie.com/blog/2018/12/07/murale-w-bialymstoku-mapa-2019/


 

 

„Białystok − w TO się gra” 
REGULAMIN IV KONKURSU KRASOMÓWCZEGO 

„Historie z białostockich murali” 

 

ORGANIZATORZY KONKURSU 

 Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej 

 Zespół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku 

 

CELE KONKURSU 
1. Poznawanie walorów krajobrazowych Białegostoku. 

2. Rozwijanie umiejętności tworzenia opowieści inspirowanych sztuką. 

3. Zdobywanie i rozwijanie umiejętności krasomówczych. 

4. Uczenie szlachetnej rywalizacji. 

 

TERMINARZ KONKURSU 

 do 24 marca 2020r.– zgłaszanie uczestników; 

 31marca 2020r. godz. 10.30 – przesłuchania uczestników konkursu w auli  Centrum 

Wystawienniczo-Konferencyjnego Archidiecezji Białostockiej przy ul. Kościelnej 1A. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV−VIII  publicznych i niepublicznych szkół 

podstawowych z terenu miasta Białegostoku i okolic. 

2. Uczestnicy przygotowują gawędę inspirowaną jednym z wybranych białostockich murali.  

3. Wystąpienie powinno trwać od pięciu do siedmiu minut. 

4. Każda szkoła może zgłosić dowolną ilość uczestników.   

5.  Zgłoszenie uczestników następuje poprzez przekazanie do organizatorów karty zgłoszeniowej 

uczestników konkursu (Załącznik nr 1) na adres bibliotekazskmbm@gmail.com lub pocztą na adres 

Biblioteka Zespołu Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia, ul. Kościelna 3, 15−087 Białystok, 

z dopiskiem KONKURS KRASOMÓWCZY. Do karty zgłoszeniowej należy dołączyć zgody 

rodziców/opiekunów prawnych na przetwarzanie danych (Załącznik nr 2)      

 

Informacje dotyczące szlaku białostockich murali  dostępne są na stronach: 

  http://odkryj.bialystok.pl/pl/turystyczne/murale ,  

 https://bialystoksubiektywnie.com/blog/2018/12/07/murale-w-bialymstoku-mapa-2019/ 

oraz w punktach informacji turystycznej m.in. przy ul. Kościelnej 1a i  Malmeda 6. 
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KOMISJA KONKURSOWA I ZASADY OCENIANIA WYPOWIEDZI  

 

1.Komisję konkursową powołuje organizator. 

2. Wypowiedzi uczestników będą oceniane według następujących kryteriów i punktacji: 

− wartość merytoryczna: 0−20 punktów, 

− kultura języka, zasób słownictwa:  0−10 punktów,  

− technika mówienia (głośność, wyrazistość, intonacja, płynność mówienia): 0−5 punktów,  

− nawiązanie kontaktu ze słuchaczami:  0−5 punktów,  

− samodzielność wypowiedzi (nieczytanie z kartki): 0−5 punktów, 

- inne walory estetyczne występu ( np.: charakteryzacja, rekwizyty, oryginalność ujęcia tematu)  – 

0-5 punktów. 

3. Ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji wszystkich wystąpień i dokonaniu oceny przez jury. 

4. Postanowienia jury są ostateczne i nie podlegają zmianom. 

 

NAGRODY  

Organizatorzy zapewniają nagrody dla laureatów trzech pierwszych miejsc, dyplomy dla wszystkich 

uczestników  oraz podziękowania nauczycielom przygotowującym uczniów do konkursu.  

 

 

Kontakt  

Zespół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia 

ul. Kościelna 3 

Koordynator konkursu: Katarzyna Lankau – tel. 609 601 857 (w godz. 9.00-15.00) 

e-mail: bibliotekazskmbm@gmail.com 

 

 

  



Załącznik nr 1 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNIKA KONKURSU KRASOMÓWCZEGO  

„Białystok − w TO się gra” 

 

„Historie z białostockich murali” 

 

Prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia drukowanymi literami i przesłanie jej do organizatora. 

 

1. Nazwa i adres szkoły 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

2. Dane uczestnika: 

Imię i nazwisko uczestnika ……………………………………………………………………………… 

klasa …………………. 

Wybrany mural (tytuł muralu, adres): 

……………………………………………………………………………………………………………  

 

3. Dane opiekuna 

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………… 

 

Telefon i  e-mail  …………………………………….…………………………………………………… 

Prosimy o czytelny zapis adresu e-mailowego. 

 

Białystok, dn. …………………………………..                    .........................……………………… 

          (czytelny podpis opiekuna) 



Załącznik nr 2 

 

 

 

 

ZGODA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

NA PRZETWARZANIE DANYCHOSOBOWYCH 

 

Wyrażam zgodę na  udział ………………………...…………………………………………………… 

(imię i nazwisko dziecka) 

w organizowanym przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej oraz Zespół 

Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia KONKURSIE KRASOMÓWCZYM                      

„Historie z białostockich murali” 

 

Jednocześnie wyrażam zgodę na:  

– przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych dziecka w zakresie niezbędnymdla 

przeprowadzenia konkursu  (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 (Dz. U. 

nr 133 poz. 883); 

–  fotografowanie i publikowanie wizerunku dziecka na stronach internetowych organizatorów, profilu 

Zespołu Szkół Katolickich na portalu społecznościowym, w gazetce szkolnej, a także w materiałach 

reklamowych oraz w prasie, radiu, telewizji w celu promocji działalności Szkoły. 

 

Białystok, dn. ………………………………..          ……………………………………………..   

(czytelny podpis rodzica/opiekuna)    

 


