
 

Obchody Roku Marii Konopnickiej w Chicago 

 

Oto szczegółowy program projektu związanego z obchodami Roku Marii Konopnickiej w Chicago. 

Zachęcamy wszystkie szkoły polonijne do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu. 

 

Lekcje i słuchowiska 
• Do połowy lutego zostaną wysłane do szkół linki na YouTube z nagraniami fragmentów tekstów: 
O krasnoludkach i o sierotce Marysi oraz Nasza szkapa oraz konspekty lekcji dla klas 2 – 8. 
Zarówno nagrania jak i konspekty lekcji są darmowe. Każda ze szkół może wykorzystać materiały 
w dowolnym terminie. 
 
Wirtualna wycieczka do Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu 
• 19 marca o godzinie 9:30 rano odbędzie się wirtualne zwiedzanie Muzeum w Żarnowcu. Prosimy 
o zapisanie się na to spotkanie do dnia 1 marca. W aktywnym udziale w spotkaniu może brać 
udział do 10 szkół. Link do zoom będzie przesłany do pierwszych dziesięciu zgłoszonych szkół. 
Kolejne szkoły będą mogły obejrzeć nagrany film w dowolnym, dogodnym dla szkoły terminie. 
Link z nagranym filmem będzie przesłany po spotkaniu 5 marca. 
 

Konkurs recytatorski 
• Proponujemy przeprowadzenie I. etapu konkursu poetyckiego w Państwa szkołach na przełomie 
marca i kwietnia. Szkoły zgłaszają swoich laureatów do organizatorów w nieprzekraczalnym 
terminie do 15 kwietnia 2022 r. na adres e-mailowy: zkpkonkurs@gmail.com. Zgłoszenia 
uczestników konkursu po 15 kwietnia nie będą brane pod uwagę. 
• W przesłanym mailu ze zgłoszeniem należy podać imię i nazwisko ucznia, klasę, nazwę szkoły, 
którą reprezentuje, telefon oraz e-mail kontaktowy do rodziców. 
• Regulamin konkursu został przesłany w styczniu na adresy e-mailowe szkół. 
• Ze względów bezpieczeństwa w konkursie finałowym liczy się kolejność zgłoszenia. Liczba 
uczestników eliminacji finałowych nie może przekroczyć 50 uczniów w klasach IV- V oraz 50 
uczniów w klasach VI -VIII. 
 
Finał konkursu 
• Konkurs finałowy odbędzie się w sobotę, 14 maja 2022 r., o godzinie 9:30 w siedzibie Związku 
Klubów Polskich – 5835 W. Diversey Avenue, Chicago, IL 60639. 
 
Gala Konkursu 
• 21 maja 2022 r., o godzinie 9:00 odbędzie się Gala wręczenia nagród zwycięzcom Konkursy 
Poetyckiego „Nie damy pogrześć mowy” w budynku Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej 
Polskiej w Chicago, 1530 N. Lake Shore Dr., Chicago, IL 60610. 
 
 
Zapraszamy: 
Maria Frycz Zoltek i Łucja Mirowska-Kopeć, Ed. D. 


