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Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
W roku 2012 obchodzimy 160. rocznicę urodzin wybitnego polskiego malarza i grafika, który na trwałe
związał się z naszym regionem. Ten wybitny twórca jest również patronem naszej szkoły. Rok Leona
Wyczółkowskiego zainspirował nas do zorganizowania kolejnego, XII konkursu plastycznego, dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, którego głównymi nagrodami są legitymacje
zwalniające kandydatów do POSSP i do LP z części praktycznej egzaminu wstępnego. Tegoroczny
tytuł konkursu brzmi: ŚCIEŻKAMI LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO.
Twórczość Leona Wyczółkowskiego zaliczana jest do najwybitniejszych zjawisk artystycznych w
sztuce polskiej przełomu XIX i XX wieku. W związku z obchodzoną w tym roku 160. rocznicą urodzin
artysty chcielibyśmy zachęcić uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych do pogłębiania wiedzy na
temat twórczości artysty. Wyczółkowski malował pejzaże i sceny rodzajowe, realistyczne portrety i
autoportrety. Posługiwał się pastelami, akwarelą i tuszem, tworząc nastrojowe "portrety" drzew.
Tworzył także martwe natury, obrazy kwiatów. Ważne miejsce w jego twórczości zajmowała grafika akwatinta, miękki werniks, fluoroforta. Szczególnie jednak interesowała go litografia. Grafika
artystyczna Leona Wyczółkowskiego jest przykładem najwyższego kunsztu w tej dziedzinie sztuki.
Silne związki artysty z regionem kujawsko-pomorskim, spędzony czas w dworku w Gościeradzu, gdzie
mieszkał do końca swoich dni, zainspirowało nas do zorganizowania kolejnej edycji konkursu
plastycznego.

WARUNKI KONKURSU
Konkurs będzie rozstrzygnięty w trzech grupach wiekowych:
1. Uczniowie klas IV i V szkół podstawowych
2. Uczniowie klas VI szkół podstawowych
3. Uczniowie szkół gimnazjalnych
Uczestnik konkursu zobowiązany jest do przesłania zestawu trzech prac wykonanych w formacie A3
połączonych np. spinaczem. Z tyłu każdej pracy należy umieścić wyraźną pieczątkę wysyłającej
szkoły lub innej placówki oraz: imię, nazwisko, wiek autora i nazwisko nauczyciela.
W skład zestawu muszą wejść następujące prace:
Dla pierwszej grupy wiekowej:
- maksymalnie trzy prace na temat: ŚCIEŻKAMI LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO wykonane w
technice rysunkowej lub malarskiej.
Dla drugiej i trzeciej grupy wiekowej:
- martwa natura – rysunek
- martwa natura – malarstwo
- prace na temat: ŚCIEŻKAMI LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO – wykonane dowolną techniką
(maksymalnie 3 prace)

Prace należy nadsyłać do dnia 21 maja 2012 roku na adres szkoły.
Zestawy oceni profesjonalne jury powołane przez Dyrektora Szkoły w dniu 22 maja 2012 r.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dysponowania pracami. O wynikach konkursu laureaci
zostaną powiadomieni pisemnie. Wystawa pokonkursowa oraz wręczenie nagród odbędzie się w dniu
25 maja 2012 r. Prace nie będą odsyłane do autorów. Prace, które nie zostaną zakwalifikowane na
wystawę można odebrać podczas rozdania nagród oraz najpóźniej do 30.06.2012 roku. Zestawy,

które nie spełniają wymogów regulaminu i nie zawierają wszystkich informacji, nie będą oceniane
przez komisję konkursową.

NAGRODY
Główną nagrodą dla uczniów klas VI (druga kategoria) oraz dla uczniów ze szkół gimnazjalnych
(trzecia kategoria) jest zwolnienie z egzaminów praktycznych do odpowiednio: Państwowej
Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych (na podbudowie szkoły podstawowej) lub Państwowego
Liceum Plastycznego (na podbudowie gimnazjum). W naszym konkursie dla uczniów wyróżniających
się z klas IV i V (pierwsza kategoria) zostaną wręczone zaproszenia na jednodniowe warsztaty z
rysunku i malarstwa, które odbędą się w czerwcu, a prowadzone będą przez artystów plastyków z
naszej szkoły. Wręczenie nagród nastąpi w gmachu szkoły, podczas wernisażu wystawy prac
nadesłanych na konkurs. Informacji o wynikach konkursu oraz terminie wystawy udzielać będzie
sekretariat szkoły. tel. 052 –322 –17–12

