Włocławskie Towarzystwo Naukowe,
Plac Wolności 20
87-800 Włocławek

Zespół Szkół Elektrycznych
ul. Toruńska 77/83
87-800 Włocławek

Centrum Kultury„BROWAR B”
ul. Łęgska 28,
87 – 800 Włocławek

„I tylko pamięć została
Po tej katyńskiej nocy…
Pamięć nie dała się zgładzić,
Nie chciała ulec przemocy…” M. Hemar, Katyń

Konkurs plastyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych
„Pamięć o zbrodni katyńskiej…”
Plakat to tekst kultury oddziałujący na odbiorcę poprzez tekst i grafikę: słowo (jego
znaczenie i kształt graficzny), obraz, kolor, światło lub jego brak, rodzaj linii, kompozycję
elementów w przestrzeni. Jego mocą jest możliwość współdziałania rozumienia
konwencjonalnego (znaczenie dosłowne lub alegoryczne) ze znaczeniem budowanym w danej
chwili przez sugerowanie podobieństw, kontrastów, odwoływanie się do skojarzeń,
deformowanie jakiegoś elementu lub dodawanie komentarza słownego (znaczenie
symboliczne, metaforyczne). Nasz konkurs proponuje uczniom szkół gimnazjalnych taką
właśnie formę wykorzystania wiedzy uczniów kreatywności dla stworzenia własnego plakatu.
Prosimy Państwa o rozpropagowanie wśród uczniów informacji o konkursie
i zachęcenie do udziału w nim. Konkurs został przygotowany przez Zespół Szkół
Elektrycznych we Włocławku, patronat nad konkursem objęło Włocławskie Towarzystwo
Naukowe. Autorów najciekawszych prac zaprosimy na kwietniowe spotkanie z Janem
Felickim - synem włocławianina Stanisława Felickiego poległego w Katyniu.
Spotkanie z gościem honorowym oraz podsumowanie konkursu odbędzie się w:
Centrum Kultury „BROWAR B”, ul. Łęgska 28 we Włocławku
Aby nieco ukierunkować poszukiwania młodzieży, sugerujemy trzy obszary problemów do
opracowania (jeden do wyboru) i przesyłamy drogą mailową na adres szkoły pakiet
informacji możliwych do wykorzystania przy pracy nad nimi. Warunkiem głównym
zakwalifikowania się do konkursu jest samodzielność pracy (można korzystać z pomocy , ale
nie można kopiować gotowych materiałów).

W załączeniu przesyłamy ogłoszenie o konkursie skierowane do młodzieży.

Konkurs na plakat „Pamięć o zbrodni katyńskiej…”
Wykorzystując wiedzę historyczną, własną pomysłowość, umiejętności plastyczne lub
graficzne (mogą być techniki tradycyjne, ale też programy graficzne), stwórz plakat, który
razem z Twoim krótkim wystąpieniem będzie spójną formą przekazania jakiejś
wiedzy/prawdy/problemu związanych ze zbrodnią katyńską, której siedemdziesiątą piątą
rocznicę obchodzimy w kwietniu tego roku.

Temat: do wyboru spośród trzech zaproponowanych:
•

„Zbrodnia katyńska – historia sercem pamiętana” ( plakat ilustrujący emocje
i odczucia wywołane historią Katynia i innych miejsc kaźni Polaków w ZSRR).
•

„Włocławska lista katyńska” – (plakat eksponujących i przywracający pamięć
o włocławianach z listy katyńskiej).

•

„Stanisław Felicki, nauczyciel z Włocławka – ofiarą zbrodni katyńskiej”
(plakat

przedstawiający

postać

bohatera

–

żołnierza,

nauczyciela,

wychowawcę).

Sposób prezentacji pracy:
Podczas trwania sesji plakatowej jego autor powinien stać przy swojej prezentacji i wygłosić
3-4 minutowy komentarz stanowiący spójną całość z plakatem. Ocenie jury będą podlegały
obie formy łącznie.

Technika wykonania plakatu dowolna.
Wymiary: 50cm x 70 cm, układ pionowy. Zazwyczaj osoby oglądające plakat będą czytać go
z odległości ok. 1m., tekst więc powinien być napisany czcionką o rozmiarze ok. 20 pkt,
nagłówki –36 pkt, tytuł plakatu − optymalnie 180 pkt (5cm); u dołu plakatu proszę zostawić
dziesięciocentymetrowy pasek przestrzeni do zagospodarowania przez organizatorów
konkursu.

Warunki uczestnictwa w konkursie:
• W konkursie mogą brać udział autorzy indywidualni.
• Plakat trzeba podpisać pod spodem (z drugiej, niewidocznej strony), podając imię
i nazwisko autora, jego wiek, nazwę szkoły, do której uczęszcza, dane kontaktowe
(adres mailowy, numer telefonu) oraz nazwisko nauczyciela-opiekuna pracy.
•

Prace należy dostarczyć do 09 kwietnia 2015 roku na adres: Zespół Szkół Elektrycznych we
Włocławku, ul. Toruńska 77/83, 87-800 Włocławek

•

Wszelkie zapytania dotyczące konkursu należy przesłać na adres e - mail nauczycieli
koordynujących konkurs:
Agnieszka Chmielewska (e-mail: a.chmielewska2013@gmail.com)
Beata Cieślak (e-mail: beata.cieslak@zsel.edu.pl)

• Decyzja o zakwalifikowaniu się do finału konkursu zostanie przekazana mailowo lub
telefonicznie do szkół uczestników.
Przewidywany termin spotkania finałowego i prezentacji wyników pracy to
23 kwietnia 2015r.

Organizatorzy:
Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku,
Centrum Kultury Browar „B” we Włocławku
Włocławskie Towarzystwo Naukowe we Włocławku

