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Rok 2017 został uchwalony przez Sejm RP Rokiem Rzeki Wisły. W ten sposób upamiętniona 

została 550. rocznica tzw. pierwszego wolnego flisu na Wiśle. W wyniku postanowień kończącego 

polsko-krzyżacką wojnę II pokoju toruńskiego z 1466 r. Polska zyskała panowanie nad całym 

żeglownym biegiem Wisły; w 1467 r. mógł się zatem odbyć pierwszy, nieograniczony spław 

wiślany.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku, Filia Tczew 

zaprasza miłośników Wisły do udziału w konkursie 

WISŁA – RZEKA BLISKA  wspomnienie ; marzenie
.

Wisła zwana Królową Rzek Polskich bywa piękna, dostojna lub wartka i zdradliwa. Spoglądając na nią 

jesteśmy zauroczeni, a czasami przerażeni. Przez stulecia mijała domy, wytyczała nowe nurty zmieniając 

swój bieg i wpływając na życie mieszkających nad nią ludzi Chcielibyśmy, aby uczestnicy naszego konkursu

podzielili się swoimi spostrzeżeniami wykorzystując dowolną formę wyrazu: plastyczną, fotograficzną lub 

literacką. Na najbardziej interesujące prace czekają nagrody.  

Cel konkursu:

Pogłębienie wiedzy dotyczącej rzeki Wisły (tekst naukowy, literacki: geografia, historia, baśń, legenda i in.)

 Rozwijanie kreatywności, uzdolnień, wyobraźni i wrażliwości artystycznej.

 Zdobywanie umiejętności posługiwania się dowolnymi technikami przedstawiania uczuć. 

 Prezentacja dokonań uczestników na forum.

Organizatorem konkursu jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku, Filia Tczew

Adresaci konkursu: 

przedszkola, 

szkoły powiatu tczewskiego,

środowiskowe domy pomocy społecznej,

inni chętni.

Termin oddawania prac do 28 kwietnia 2017 r.  

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi dnia 17 maja 2017 r., godz. 12:00 w Pedagogicznej 

Bibliotece Wojewódzkiej, Filia w Tczewie, ul. Gdańska 2a, podczas wernisażu wystawy pokonkursowej.

Konkurs jest jeden, ale ma trzy formy wyrazu artystycznego: literacka, plastyczną i fotograficzną. Z tego 

powodu został opracowany dla każdej formy odrębny regulamin, który znajduje się w siedzibie PBW Filia 

Tczew, ul. Gdańska 2A oraz na stronie internetowej   http://pbw.gda.pl/filia-tczew/

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku, Filia Tczew

zaprasza od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 do 18:00, sobota 8:00 do 15:00

Zgłoszono wydarzenie Roku Wisły na stronie http://www.rokwisly.pl/wydarzenia/wisla-rzeka-bliska-
wspomnienie-marzenie/
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