
1

Regulamin Międzyszkolnego Konkursu

,,Nasz świat – Maria Konopnicka dzieciom –

po polsku, po angielsku, po ukraińsku oraz w ilustracji”

W związku z przypadającą w 2022 roku 180. rocznicą urodzin polskiej pisarki Marii
Konopnickiej oraz uhonorowaniem autorki przez Sejm RP tytułem Patrona tego roku,
Szkoła Podstawowa im. Emilii Podoskiej w Grajowie oraz Szkoła Podstawowa

im. Marii Konopnickiej w Raciborsku serdecznie zaprasza uczniów klas 0-8
do udziału w konkursie

,,Nasz świat – Maria Konopnicka dzieciom –po polsku, po angielsku, po
ukraińsku oraz w ilustracji”.

Cele konkursu
• Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz zdolności twórczych dziecka.
• Poznawanie i propagowanie twórczości Marii Konopnickiej.
• Kształcenie umiejętności pracy w duecie.
• Kształtowanie umiejętności językowych; w tym języków obcych
• Kształcenie umiejętności nawiązywania kontaktu z uczniami innych szkół i innych
narodowości.

Patronat honorowy nad konkursem objęło:
• Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu
• Staromiejskie Centrum Kultury w Krakowie
• Biblioteka Jagiellońska
• Biblioteka Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
• Mediateka - Biblioteka Miejska w Wieliczce
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Regulamin konkursu
Organizator:
Szkoła Podstawowa im. Emilii Podoskiej w Grajowie, Szkoła Podstawowa im. Marii
Konopnickiej w Raciborsku,

Termin konkursu:

Do 30.04.2022 - zgłoszenie uczestników
• etap I - szkolny -przeprowadzają do 13.05. 2022r. szkoły uczestniczące w konkursie
• etap II - międzyszkolny - 16.05. 2022 r.

Szczegółowy regulamin Konkursu na ilustrację w ramach Międzyszkolnego
Konkursu ,,Nasz świat – Maria Konopnicka dzieciom – po polsku, po angielsku, po
ukraińsku oraz w ilustracji” zostanie przesłany szkołom, które, najpóźniej do
30.04.2022r., potwierdzą udział swoich recytatorskich duetów w projekcie.

Uczestnicy konkursu:
Uczniowie klas 0– VIII

Warunki konkursu:
• Konkurs przebiega dwuetapowo.
• Organizatorzy powołują niezależne jury do etapu międzyszkolnego.
• Uczestnicy prezentują w duetach wybrany utwór poetycki Marii Konopnickiej.
Ten sam, wybrany wiersz recytowany jest w języku polskim i po angielsku lub
ukraińsku przez dwie osoby, od których zależy jak dzielą się językami i tekstem.
Wybrany fragment prozatorski uczniowie odczytują.
• Można skorzystać ze znajdujących się w linku
https://drive.google.com/drive/folders/1ctF-26Zdd0CRbqyTsUL5VAm6TRzBvCkN?usp=sharing
tłumaczeń udostępnionych przez Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, Bibliotekę
Jagiellońską oraz Bibliotekę PAU i PAN w Krakowie.

Po angielsku znajduje się tam: Rzeka, Rota, ***(Przeorały raz i drugi...) oraz ***(Hej,
tam,nad rzeką stoją tumany ...), a także fragmenty baśni O krasnoludkach i sierotce
Marysi.
Bogatsza jest lista tłumaczeń na język ukraiński.
• Prezentacja duetu musi zmieścić się maksymalnie w 4 minutach.
• Ocenie podlegają pary uczniów według ustalonych kryteriów.

https://drive.google.com/drive/folders/1ctF-26Zdd0CRbqyTsUL5VAm6TRzBvCkN?usp=sharing
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Zgłoszenie

Szkoły przesyłają karty zgłoszeniowe uczestników Konkursu do 30.04.2022 na adres
konkurs@spgrajow.eu

Etap pierwszy – etap szkolny
• Uczniowie występują przed powołaną w tym celu szkolną komisją konkursową,
która wyłania najlepsze duety do reprezentowania szkoły w przesłuchaniach etapu
międzyszkolnego.
• Proponowany termin etapu szkolnego to 13 maja 2022 r.

Etap drugi - etap międzyszkolny
• Nagrania zwycięskich, powołanych do reprezentowania szkół duetów (maksymalnie
3) przesłane do 16 maja 2022r. na wskazany przez organizatora adres mailowy
konkurs@spgrajow.eu biorą udział w przesłuchaniach tego etapu prowadzonych
przez specjalnie powołane, bezstronne jury.

• Jury wyłania zwycięskie duety, które 10 czerwca
 na zaproszenie dyrektora Biblioteki dr hab. Remigiusza Sapy, prof. UJ. biorą udział

w zwiedzaniu Biblioteki Jagiellońskiej
 oraz uczestniczą w warsztatach teatralnych i cyrkowych ufundowanych przez

Staromiejskie Centrum Kultury w Krakowie.

Komisja konkursowa przy ocenie bierze pod uwagę:
• długość opanowanego tekstu, dobór tekstu i tłumaczenia, poprawność prezentacji,
zgodność z regulaminem 1-5pkt

• zastosowanie akcentu logicznego świadczącego o rozumieniu tekstu, staranność
wymowy, dobór stroju i ewentualnych rekwizytów 1-5pkt.

Nagrody:
• Główną nagrodą dla duetów wyłonionych przez jury w drugim, międzyszkolnym
etapie konkursu będzie udział w warsztatach teatralnych i cyrkowych
zorganizowanych specjalnie przez Staromiejskie Centrum Kultury w Krakowie oraz
zwiedzenie Biblioteki Jagiellońskiej na zaproszenie dyrektora Biblioteki dr hab.
Remigiusza Sapy, prof. UJ.

• Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu obiecało rodzinne bilety wstępu do
Muzeum dla najlepszych duetów.

• Staromiejskie Centrum Kultury w Krakowie ufunduje dla najlepszych duetów
nagrody książkowe.

W imieniu organizatorów:
Jowita Holik -Kasprzyk
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Załącznik nr 1
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA KONKURSU
• Po zaznajomieniu się z regulaminem Konkursu ,,Nasz świat – Maria
Konopnicka dzieciom – po polsku, po angielsku, po ukraińsku oraz w ilustracji”
zgłaszam udział: mię i nazwisko ucznia oraz, w nawiasie, informacja o tym, z kim
występuje w duecie

...........................................................................................................................................

...............................……………………………………………........................................

• Szkoła: ……………………………………………………………………………..

• Klasa: ………………………………………………………………………….......

• Nauczyciel kierujący: ...…………………………………………………................

• Tel. kontaktowy.......………………………..……...................................................

• Tytuł utworu, nazwisko tłumacza:

...........................................................................................................................................

Uwaga! Należy dołączyć do karty zgłoszenia całe wybrane przez duet recytatorów
teksty.

Oświadczam, iż:

• Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zawartych w formularzu zgłoszeniowym do celów

związanych bezpośrednio z organizacją Konkursu,,Nasz świat – Maria Konopnicka dzieciom –po polsku, po angielsku,

po ukraińsku oraz w ilustracji”.

• Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą.

• Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka utrwalonego podczas realizacji Konkursu Nasz świat w

materiałach promocyjnych i informacyjnych.

…………………..…………..………………...............................................................
miejscowość, data, podpis rodzica lub opiekuna prawnego


