KONKURS PLASTYCZNY

Konkurs plastyczny dla uczniów klas 8 szkół polonijnych z okazji 200. rocznicy
śmierci twórcy hymnu narodowego Józefa Wybickiego
Hymn Polski w obrazkach.

Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce z siedzibą w Chicago, w związku
z przypadającą w 2022 roku 200. rocznicą śmierci twórcy hymnu polskiego Józefa
Wybickiego, ogłasza konkurs dla polonijnych uczniów klas 8 szkół polonijnych z metropolii
chicagowskiej, upamiętniający tę rocznicę. Instytucjami wspierającymi jest Konsulat
Generalny RP w Chicago oraz Stowarzyszenie Wspólnota Polska.
Konkurs ma na celu popularyzację wiedzy na temat historii hymnu polskiego,
poznanie kontekstu powstania i dziejów Legionów Polskich we Włoszech oraz wybitnych
Polaków związanych z tymi wydarzeniami; poznawanie przez uczniów losów Pieśni Legionów
na przestrzeni wieków, umacnianie tożsamości narodowej uczniów i wartości patriotycznych
poprzez ich związek z historią polskiego narodu.
Zasady uczestnictwa w konkursie
1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 8 szkół polonijnych z metropolii
chicagowskiej, korzystających z podręcznika Język polski, klasa 8 autorstwa Anny Siek,
Anny Witowskiej wydanego przez Zrzeszenie Nauczycieli Polskich.
2. Wykonywana w konkursie praca może być dziełem 1 osoby bądź grupy osób, której
liczebność nie może przekraczać 3 osób.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
4. Tematem pracy jest szeroko rozumiana, przemyślana oraz ujęta w ramy plastyczne
idea i samodzielna interpretacja dotycząca historii hymnu polskiego.
5. Prace konkursowe mają mieć formę jednej karty z albumu zawierającej informacje
o dziejach hymnu polskiego.
6. Uczniowie wykonują prace samodzielnie. Mogą korzystać z opieki artystycznej
i naukowej nauczycieli.
7. Projekt pracy może zawierać m.in. biogram, opis, wiersz, tekst hymnu, zdjęcia,
rysunki, mapy, prace fotograficzne, kolaże, fotomontaże.
8. Technika wykonania pracy jest dowolna ( format karty: 14”x 22”).
UWAGA: Każda szkoła może zgłosić ́ na konkurs TYLKO jedną pracę. Pracy nie należy
podpisywać, wypełnioną kartę zgłoszeniową należy umieścić w zaklejonej kopercie i dołączyć
do pracy.
KRYTERIA OCENY:
ü
ü
ü
ü

zawartość merytoryczna pracy,
zgodność pracy z tematem i regulaminem,
staranność wykonania, czytelność przekazu,
pomysłowość i inwencja własna.

Oceny prac dokona jury powołane przez Zrzeszenie. Nie będą oceniane prace
przygotowane w innych formatach. Decyzje jury będą ̨ ostateczne i wiążące dla wszystkich
uczestników konkursu. Prace ostaną zwrócone uczniom.
TERMINY: Termin składania prac upływa 9 listopada 2022roku. Prace będą przyjmowane
w siedzibie Zrzeszenia podczas zebrania Zarządu ZNP. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do
dnia 18 listopada 2022 r. Finaliści zostaną powiadomieni drogą e-mailową lub telefoniczną.
Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród połączone z wernisażem prac odbędzie się ̨
w 4 grudnia 2022 r w Muzeum Polskim.
NAGRODY: Przyznane zostaną nagrody finansowe za I, II, III miejsce. Przyznane mogą być
również wyróżnienia, przewidziane są również nagrody ufundowane przez organizacje
polonijne lub prywatne. Wszyscy uczestnicy otrzymają ̨ pamiątkowe dyplomy.
INFORMACJE: Koordynatorzy konkursu: Urszula Gawlik 773 909 5522, Alicja Nawara 708 296
8049, Halina Żurawski 773 653 5305

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Karta zgłoszeniowa (proszę wypełnić czytelnie, drukowanymi literami, odciąć, włożyć
do koperty i przykleić z tyłu pracy)
Nazwisko i imię ucznia

Nazwa szkoły

Telefon i email dyrektora
lub nauczyciela

Telefon i email rodzica

