ROK 2014 ROKIEM WAśNYCH ROCZNIC
W NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

UROCZYSTE OBCHODY ŚWIĘTA WOLNOŚCI W GMINIE MICHAŁOWICE
POD HASŁEM

„Wy, którzy Pospolitą Rzeczą władacie,
A ludzką sprawiedliwość w ręku trzymacie…”
Jan Kochanowski

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE I DYREKTOR
PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W NOWEJ WSI
OGŁASZAJĄ GMINNE KONKURSY:
Z WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ, LITERACKI, MULTIMEDIALNY
I PLASTYCZNY DLA MŁODZIEśY GIMNAZJALNEJ

„Wy, którzy Pospolitą Rzeczą władacie,
A ludzką sprawiedliwość w ręku trzymacie…”
Jan Kochanowski

Słowa Jana z Czarnolasu, napisane w XVI w., dziś ze szczególną mocą zyskują na
aktualności, mając za adresatów wszystkich tych, którzy wytyczają kierunki współczesnych
przemian, zarówno w skali kraju, jak i w małych, regionalnych Ojczyznach. Jest to
świadectwo uniwersalizmu problemów władzy i związku teraźniejszości z historią.
Rok 2014 jest wyjątkowy. Przypadają w nim rocznice niezwykle waŜnych wydarzeń dla
Polski: 10-lecie wstąpienia do Unii Europejskiej, 15-lecie przystąpienia do NATO oraz
szczególny dzień dla Polaków – przypadające 4 czerwca Święto Wolności, będące 25.
rocznicą obrad Okrągłego Stołu i pierwszych, częściowo wolnych wyborów
parlamentarnych w powojennej Polsce, zakończonych zwycięstwem Solidarności.
Konsekwencją wyborów czerwcowych były narodziny demokracji w naszym kraju.
„Rocznice te będą okazją do upamiętnienia działalności i dorobku wielkich Polaków,
którzy przyczynili się do zmian ustrojowych i społecznych oraz do podejmowania tematów
odwagi i solidarności w Ŝyciu obywatelskim" – podkreśla PAP.
Tematyka dotycząca najnowszej historii Polski, wielka wspólna nadzieja Polaków sprzed
25 lat, wszystko to, co się później udało, ale takŜe i niewykorzystane szanse są znakomitym
pretekstem do włączenia młodych mieszkańców Gminy Michałowice do wspólnej debaty. Jej
formą będzie Konkurs z Wiedzy Obywatelskiej dla gimnazjalistów organizowany przez
Wójta Gminy Michałowice i Panią Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Nowej Wsi.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursach uczniów klas gimnazjalnych,
którzy są bacznymi obserwatorami i uczestnikami Ŝycia społeczno-politycznego w Gminie
Michałowice, w Polsce, w Europie i chcieliby zaprezentować swoje umiejętności szerszemu
gronu odbiorców. Pragniemy w ten sposób przybliŜyć znaczenie waŜnych wydarzeń z
najnowszej historii Polski dla rozwoju naszej małej Ojczyzny, a takŜe zainspirować Was do
działań twórczych, by zaprezentować Wasze młode talenty.
Uroczyste zakończenie Konkursu z Wiedzy Obywatelskiej oraz prezentacja
najlepszych prac plastycznych i literackich odbędzie się 23 maja 2014r. w Publicznym
Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

ORGANIZATORZY:
Wójt Gminy Michałowice – Krzysztof Grabka
i Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. M. Kopernika w Nowej Wsi- Ewa Dymura

CELE KONKURSU:
• Kształtowanie postawy patriotyzmu, poczucia toŜsamości narodowej i znaczenia
integracji europejskiej.
• PrzybliŜenie zagadnień dotyczących Unii Europejskiej.
• Skierowanie uwagi młodzieŜy i mieszkańców województwa na zmiany, które
zachodzą w ich otoczeniu od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.
• Popularyzowanie wiedzy o funduszach unijnych i ich roli w procesie rozwoju gminy,
powiatu i województwa.
• Zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski, a w szczególności przemianami,
które nastąpiły od 1989roku.
• Upowszechnianie i poszerzanie wiedzy obywatelskiej.
• Kształtowanie postawy młodego obywatela - obserwatora i uczestnika Ŝycia
społeczno-politycznego w regionie, w Polsce i w Europie.
• Popularyzowanie idei i znaczenia demokracji.
• Promowanie właściwych postaw obywatelskich.
• Zaktywizowanie uczniów do działań twórczych i ich propagowanie
w środowisku lokalnym.
• Rozwijanie i promowanie młodych talentów.
UCZESTNICY KONKURSU
• Uczniowie Gimnazjów z Gminy Michałowice, Gminy Brwinów i Gminy Nadarzyn.
KATEGORIE KONKURSOWE
KONKURS Z WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ (zespołowy)
Do części finałowej w dniu uroczystości 23 maja 2014r. przystępują trzyosobowe zespoły
uczniów z Gimnazjów Gminy Michałowice, Gminy Brwinów i Gminy Nadarzyn; kaŜda
szkoła powołuje wcześniej trzyosobowy zespół podczas eliminacji szkolnych i zgłasza go na
karcie uczestnika do organizatora.
Tematyka konkursu:
1. Rada Europy, przebieg procesu integracji europejskiej.
2. Ojcowie Zjednoczonej Europy.
3. Filary Unii Europejskiej.
4. Traktaty.
5. Struktura Unii Europejskiej- kompetencje poszczególnych organów.
6. Procesy decyzyjne.
7. Porozumienie z Schengen.
8. Proces rozszerzenia Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem państw, które
przystąpiły razem z Polską w 2004r.
9. Kryteria przystąpienia do Unii Europejskiej.
10. Symbole Unii Europejskiej.
11. Prezydencja Polski w Unii Europejskiej.
12. NajwaŜniejsze fundusze unijne.
13. Program MłodzieŜ w działaniu (http://www.mlodziez.org.pl/).

KONKURS LITERACKI
Prace literackie bez względu na wybrany temat naleŜy napisać czcionką 13; złoŜyć je do
organizatora w formie wydruku i elektronicznej; minimalna objętość prac - dwie strony A-4;
Tematy prac literackich do wyboru:
1. „Zgoda buduje, niezgoda rujnuje”. Refleksje młodego obywatela- obserwatora
wydarzeń społecznych i politycznych w Polsce i Europie z uwzględnieniem
waŜnych wydarzeń z najnowszej historii Polski - esej.
2. Czy w XXI wieku są aktualne i realizowane rady dla rządzących zawarte w Pieśni
XIV z Ksiąg wtórych J. Kochanowskiego „ Wy, którzy Pospolitą Rzeczą władacie,
A ludzką sprawiedliwość w ręku trzymacie…” - forma pracy dowolna: rozprawka,
esej, artykuł prasowy lub list otwarty do rządzących.
3. Co wydarzyło się w Gminie Michałowice po wejściu Polski do Unii Europejskiej?
– artykuł prasowy lub wywiad.
Oceniane będą: poprawność merytoryczna prac, ujęcie tematu, kompozycja, styl, poprawność
ortograficzna i interpunkcyjna. Zabrania się kopiowania całości lub fragmentów prac innych
autorów lub wcześniej publikowanych. Do prac literackich naleŜy dołączyć ich zapis
elektroniczny i karty zgłoszenia.
KONKURS MULTIMEDIALNY „KU WOLNEJ DEMOKRATYCZNEJ POLSCE”
Prezentacje multimedialne (15-20 slajdów, czas max. 7 min.) naleŜy zapisać na płytach CD
lub DVD; umieścić w nich bibliotekę(oryginalne wersje grafik i dźwięk, które wykorzystano
prezentacji); podpisać i dołączyć do nich karty zgłoszenia uczestnika.
Tematy prezentacji do wyboru:
1. Obrady Okrągłego Stołu i wybory 4 czerwca 1989r.
2. Polska w organizacjach międzynarodowych - Unia Europejska , NATO.
Prezentacje mogą dotyczyć części wybranego tematu np. Polska w NATO.
Oceniane będą: zgodność z tematem, poprawność merytoryczna, inwencja twórcza, stopień
wykorzystania warsztatu pracy (moŜliwości programu).
KONKURS PLASTYCZNY
Prace indywidualne wykonane dowolną techniką (malarska, pastele lub collage) na
arkuszach w formacie większym niŜ A-3; plakat powinien zawierać symbole związane z
tematyka konkursu.
Tematy prac plastycznych do wyboru:
1. Plakat nawiązujący do wydarzeń rocznicowych:
- 25. rocznica obrad Okrągłego Stołu
- 10. rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej
Oceniane będą: ujęcie tematu, pomysł i wykonanie, inwencja twórcza, estetyka pracy, format.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
Uczestnikami w/w konkursów mogą być uczniowie Gimnazjów z Gminy Michałowice
• Uczeń moŜe nadesłać tylko jedną pracę w danej kategorii.
• Jeden uczeń moŜe reprezentować szkołę w kilku kategoriach konkursowych.
• Szkołę w konkursie zespołowym moŜe reprezentować ten sam uczeń, który złoŜył
pracę w innej kategorii.
• Prace plastyczne w formacie większym niŜ A-3 naleŜy podpisać na odwrocie (imię
nazwisko szkoła), dołączyć do nich karty zgłoszenia. i złoŜyć w sekretariacie
Gimnazjum w Nowej Wsi.

•

Prace literackie trzeba zakodować (pracę podpisuje się np. sześciocyfrowym kodem,
następnie umieszcza się go na kopercie, do której naleŜy włoŜyć kartkę z zapisanym
kodem i kartę zgłoszenia uczestnika.
• Do prac literackich naleŜy dołączyć ich zapis elektroniczny.
• Prace literackie, multimedialne i plastyczne naleŜy złoŜyć w sekretariacie Gimnazjum
w Nowej Wsi.
• W kategorii prac literackich zabrania się kopiowania prac innych autorów.
W takim przypadku uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
• Do kaŜdej pracy naleŜy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia.
• Karty zgłoszenia naleŜy wypełnić takŜe dla osób reprezentujących szkołę w Konkursie
z Wiedzy o Unii Europejskiej.
• Dla kaŜdego uczestnika konkursu naleŜy wypełnić kartę zgłoszenia
i dostarczyć lub przesłać mailem na adres organizatora do dnia 9 maja 2014r.
UWAGA! Termin zgłoszenia i składania prac dotyczy wszystkich kategorii
konkursów.
• Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych
w celach dydaktycznych.
• Zgłoszenie się do konkursu jest jednoczesną zgodą autorów na publikację ich prac.
TERMINY:
•

Eliminacje szkolne we wszystkich kategoriach konkursowych i ich dokładny termin
ustalają przewodniczący zespołów humanistycznych w szkołach lub osoby
odpowiedzialne za ich przebieg, wskazane przez dyrektora szkoły.
• Nadsyłanie prac konkursowych we wszystkich kategoriach i zgodnie
z warunkami uczestnictwa – do dnia 9 maja 2014r. na adres organizatora.
• Finał i ogłoszenie wyników odbędzie się 23 maja 2014r. w Publicznym
Gimnazjum im. M. Kopernika w Nowej Wsi przy ul. Głównej 96.
Dokładny program przebiegu uroczystości i Finału Konkursów organizatorzy prześlą w
osobnym piśmie.
KRYTERIA OCENY:
• Konkurs z Wiedzy o Unii Europejskiej - znajomość problematyki i znaczenia
wydarzeń rocznicowych.
• Prace literackie – znajomość waŜnych wydarzeń rocznicowych z najnowszej historii
Polski, umiejętność analizy i wnioskowania, opanowanie warsztatu literackiego,
zgodność z tematem, kompozycja.
• Prace multimedialne- zgodność z tematem, poprawność merytoryczna, inwencja
twórcza, stopień wykorzystania warsztatu pracy (moŜliwości programu).
• Prace plastyczne – format, kolorystyka, temat, pomysł, wykonanie.
NAGRODY:
Nagroda Wójta Gminy Michałowice
• za najlepszą pracę literacką
• za najlepszą pracę plastyczną.
W kaŜdej kategorii konkursowej będą przyznawane nagrody i dyplomy za zajęcie I, II i III
miejsca oraz po trzy wyróŜnienia. W Konkursie z Wiedzy o Unii Europejskiejj przewiduje się
przyznanie jednakowych nagród i dyplomów za zajęcie I miejsca dla trzyosobowego zespołu.
Nauczyciele-opiekunowie nagrodzonych uczniów otrzymają od organizatorów dyplomy.

INFORMACJE:
Koordynator konkursów: Hanna Młyńska
Publiczne Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi
ul. Główna 96, 05-806 Komorów
tel. 0-22-758-26-05 fax 0-22-758-27-03
mail: szkola@nowawies

ZAPRASZAMY!

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA

ROK 2014 ROKIEM WAśNYCH ROCZNIC
W NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI
GMINNY KONKURS
Z WIEDZY OBYWATELSKIEJ, LITERACKI, MULTIMEDIALNY I
PLASTYCZNY
DLA MŁODZIEśY GIMNAZJALNEJ
Imię i nazwisko ucznia…………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko opiekuna…………………………………………………………………………..
Nazwa i adres szkoły, klasa………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….
Tel. kontaktowy…………………………………………………………………………………………
GMINNY KONKURS
Z WIEDZY OBYWATELSKIEJ, LITERACKI, MULTIMEDIALNY I
PLASTYCZNY (podkreślić wybrany przez uczestnika konkurs)
Temat pracy plastycznej, literackiej, …..…………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
Nadesłane prace plastyczne i literackie pozostaną własnością organizatorów, którzy zastrzegają sobie
możliwość ich publikowania.

