
Szanowni Państwo,

Zapraszamy serdecznie do udziału w kolejnej, VII edycji konkursu skierowanego do dzieci
i  młodzieży  szkół  podstawowych  i  gimnazjalnych.  Celem  konkursu  jest  rozwijanie,  wśród 
uzdolnionych  plastycznie  dzieci  i  młodzieży,  umiejętności  obserwacji  natury  oraz  refleksji  nad 
otaczającym światem. Konkurs inspirowany jest twórczością trzech artystów:
Tadeusza Makowskiego, Olgi Boznańskiej  i Józefa Pankiewicza.
Wspólnym mianownikiem ich twórczości jest prezentowanie sylwetki ludzkiej- szeroko rozumiany 
portret. Dodatkowo, w przypadku Józefa Pankiewicza, inspiracją będą krajobrazy, pejzaże natury 
i miejskie. Zastosowane w nich różne rozwiązania formalne, w zależności od pory dnia, charakteru 
miejsca,  strefy  klimatycznej,  tudzież  pory  roku.  Zwracamy  uwagę,  że  krajobraz  może  być 
dopowiedzeniem portretu, czy przedstawianej historii.
Proponujemy, by w twórczości Olgi Boznańskiej zwrócić uwagę na stroje z minionej epoki, którymi 
autorka podkreślała charakter przedstawianych postaci.
W przypadku twórczości Tadeusza Makowskiego mamy do czynienia z  rozwiązaniem formalnym, 
które  artysta  stosuje  celowo,  jako  wypracowany  przez  siebie  styl-  geometryzacja  postaci.
Mając to wszystko na względzie, młodzi artyści zyskują dodatkowe środki, aby przedstawić swoje 
idee. Studia natury oraz jednoczesna aktywizacja twórcza pomagają w poszukiwaniu własnego 
stylu wypowiedzi. 

Dla tych z Państwa, nauczycieli, którzy chcieliby bliżej zapoznać się z twórczością wyżej 
wspomnianych mistrzów malarstwa, oraz zastanowić się, w jaki sposób przełożyć zyskaną wiedzę 
na inspirowanie uczniów do kreacji  artystycznej,  przygotowaliśmy spotkanie szkoleniowe,  które 
poprowadzi  mgr  Agnieszka  Sowińska,  nauczyciel  historii  sztuki  w  naszej  szkole.
Spotkanie  to zaplanowane jest  na połowę czerwca.  Prosimy o  przesyłanie  zgłoszeń na adres 
malymakus7@poczta.onet.pl      

Nauczyciele uczestniczący w spotkaniu otrzymają potwierdzenie udziału.

Poniżej znajdziecie Państwo regulamin i niezbędne informacje dotyczące uczestnictwa.

                                                                         

                                                                                                    komisarz konkursu Joanna Kierzkowska-Kłys

mailto:malymakus7@poczta.onet.pl


REGULAMIN FESTIWALU TWÓRCZOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY

 INSPIROWANEGO TWÓRCZOŚCIĄ

 TADEUSZA MAKOWSKIEGO, OLGI BOZNAŃSKIEJ I JÓZEFA PANKIEWICZA

Miejsce realizacji i charakter Konkursu:

 Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
 Konkurs jest konkursem zamkniętym, przeznaczonym dla dzieci klas I-VI szkoły 

podstawowej oraz młodzieży gimnazjalnej.

Ogłoszenie konkursu:

 Ogłoszenie konkursu odbywa się poprzez zamieszczenie informacji o konkursie wraz z 
niniejszym regulaminem na stronie organizatora: ZPSP oraz przez przesłanie go do szkół 
lub innych placówek edukacyjnych i opiekuńczych.

Cel konkursu i założenia ideowe:

 Konkurs ma na celu poszerzanie u dzieci i młodzieży zainteresowań związanych z 
kształceniem warsztatu artystycznego opartego o obserwację natury, rozwijanie 
umiejętności twórczych i promowanie polskiej sztuki XX w - na przykładach twórczości 
Tadeusza Makowskiego, Olgi Boznańskiej i Józefa Pankiewicza.

Kategorie prac:

 Kategoria 1: dzieci klas I-VI szkół podstawowych
 Kategoria 2: młodzież gimnazjalna

Wymagania techniczne:

 Prace rysunkowe i malarskie:
- format prac – min A3
- technika dowolna

 prace rzeźbiarskie / przestrzenne, pół-przestrzenne

- format nieograniczony
- technika dowolna

Uczestnictwo w konkursie:

 Prosimy o przesyłanie prac do dnia 30 wrzesnia na adres placówki: 
Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi,
ul. Gandhiego 14, 91 – 012 Łódź

 Prosimy o dołączenie „metryczki” z danymi ucznia, nauczyciela i szkoły. Do wszystkich prac 
z placówki powinien być dołączony spis uczniów biorących udział w konkursie. Prosimy o 
czytelne podpisywanie prac :)

Jury:

Jury konkursu stanowią pedagodzy oraz uczniowie ZPSP im. T. Makowskiego w Łodzi. 
Skład Jury zmienia się w każdej edycji konkursu i powoływany jest drogą głosowania i 
uchwały na posiedzeniu rady pedagogicznej.

Komisarz konkursu: Joanna Kierzkowska– Kłys

KONTAKT: Anna Papiernik-Zgórniak i Joanna Kierzkowska-Kłys
pod numerem telefonicznym szkoły: (042) 651 23 13
e-mail:   mailto:malymakus7@poczta.onet.pl

mailto:malymakus7@poczta.onet.pl
http://www.plastyklodz.pl/

