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Konkurs plastyczny „Kolorowa Niepodległa” –
Spotkanie finałowe 30 listopada 2018

więcej zdjęć

W piątek 30 listopada 2018 r. w Przystanku Historia Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza
Kurtyki przy ul. Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie odbył się finał konkursu „Kolorowa
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Niepodległa”.

W uroczystej gali wzięli udział uczestnicy konkursu wraz z nauczycielami lub rodzicami.
Zwycięzcy otrzymali nagrody specjalne (w zależności od miejsca: słuchawki, głośnik, tablet
i najnowszą grę IPN „Niepodległa”), a wszystkim dzieciom i szkołom biorącym udział w
konkursie Edyta Gula (koordynatorka) i dr Dariusz Gałaszewski (naczelnik Edukacji w
warszawskim Oddziale IPN) wręczyli upominki związane z 100. rocznicą odzyskania przez
Polskę niepodległości (m.in. puzzle, pakiety promocyjne).  Młodzi artyści mogli podziwiać
wszystkie nadesłane prace oglądając film przygotowany przez Marcina Łaszczyńskiego z
Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Warszawie, sprawiło to im wielką radość.
Spotkanie zakończyło się wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych i słodkim
poczęstunkiem.

 

Zainteresowanie konkursem przerosło oczekiwania organizatorów. Wpłynęło bardzo dużo
prac i wszystkie spełniały cele konkursu oraz wyróżniały się oryginalnością,
samodzielnością i wartością merytoryczną, reprezentując przy tym wysoki poziom
plastyczny. Wyłonienie laureatów było ogromnym wyzwaniem.

W konkursie wzięło udział 138 uczniów z 21 szkół z Warszawy i województwa
mazowieckiego.

Jury w składzie: Edyta Gula (przewodnicząca), dr Anna Maria Adamus i Ewa Dyngosz
nagrodziło prace:

I miejsce Igor, lat 8, SP 227 w Warszawie, tytuł pracy „Moja Polska – drzewo”.

II miejsce Antoni, lat 7, SP nr 336 Warszawa, tytuł pracy „Józef
Piłsudski”              

III miejsce Antonina, lat 7, Katolicka SP nr 7 w Warszawie, tytuł pracy „Z kajdan
niewoli ku wolności”

Dodatkowo jury postanowiło przyznać wyróżnienia:

Zofia, lat 8, SP nr 336 w Warszawie, tytuł pracy „Portret Józefa Piłsudskiego”

Gabrysia, lat7, SP 336 w Warszawie, tytuł pracy „100 – lecie wolnej Polski”

Stanisław, lat 7, SP w Zielonkach-Parceli, tytuł pracy „11 XI”

Paweł, lat 8, SP w Andrzejewie, tytuł pracy „Nasza Niepodległa”

Oliwia, lat 7, SP w Zielonkach – Parceli, tytuł pracy „Narodowe Święto
Niepodległości”

Julia lat 8, SP nr 2 w Podkowie Leśnej, tytuł pracy „100 – lecie”



Ponadto jury zdecydowało o przyznaniu wyróżnienia dla prac wykonanych techniką
reliefową, które nie mogły być oceniane w konkursie głównym.       

Julia lat 7 SP nr 336, tytuł pracy „Orzeł w koronie – godło Polski
Niepodległej”

Helena lat 7 SP 336 w Warszawie, tytuł pracy „Flaga biało – czerwona nad
Polską powiewa”

Zofia lat 7, SP 189 Warszawa, tytuł pracy „Dla Niepodległej”

Adrian lat 7, SP 189, tytuł pracy „Dumny jak Niepodległa”

Szczególne podziękowanie kierujemy dla szkoły spoza województwa mazowieckiego SP
Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu, której uczniowie wzięli udział w naszym konkursie.

Gratulujemy zwycięzcom, dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom za udział w
konkursie. Dzięki Waszym pracom wiemy, że Polska na zawsze zagościła w Waszych
sercach i jesteście dumni z bycia Polakami!

 

***

 

Konkurs zorganizowany został przez Oddziałowe biuro Edukacji Narodowej IPN w
Warszawie w ramach ogólnopolskich obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości. Skierowany był do uczniów klas I-III szkół i placówek oświatowych z
Warszawy i województwa mazowieckiego. Jego celem było kształtowanie postaw
patriotycznych, edukacja historyczna oraz rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej.

Prace mogły być wykonane w formie plakatu, portretu postaci historycznej, czy obrazu
przedstawiającego wydarzenia lub symbole nawiązujące do tematu odzyskania przez
Polskę niepodległości.
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