Drodzy Państwo!
Z przyjemnością ogłaszamy wakacyjny konkurs dla dzieci na stworzenie plakatu „Tu czy-tam?"
Wiemy, jak niezwykle ważną rolę w rozwoju każdego, młodego człowieka odgrywa książka, oraz że język polski,
czytanie dzieciom i czytanie przez dzieci w języku ojczystym, rozbudza i podtrzymuje w nich miłość do
rodzimego kraju.

Co powinny pokazać dzieci na swoim plakacie? Miejsca, w których najczęściej czytają książki lub słuchają
czytanych im książek, albo marzenia - miejsca, w których chciałyby czytać książki. Może na księżycu razem z
panem Twardowskim...? Jednocześnie, i to jest bardzo ważne, dzieci powinny pokazać na plakacie książkę,
którą czytają, a książka ta powinna być stworzona przez polskiego autora. Tym samym wspólnie, razem,
partnersko, promujemy polskich pisarzy i ilustratorów książek dla dzieci.
Konkurs inspirowany jest wystawą „Tu czy tam?" prezentowaną w Galerii Narodowej ZACHĘTA w Warszawie,
której część została zaprezentowana podczas Festiwalu Polskiej Książki dla Dzieci 12 czerwca br. w ogrodach
Ambasady RP w Wiedniu. Pokazanych zostało wówczas 14 plakatów promujących czytanie autorstwa wybitych
polskich grafików i ilustratorów książek dla dzieci: Edgara Bąka, Macieja Blaźniaka, Katarzyny Boguckiej, Iwony
Chmielewskiej, Agaty Dudek, Emilii Dziubak, Małgorzaty Gurowskiej, Moniki Hanulak, Marty Ignerskiej, Agaty
Królak, Patryka Mogilnickiego, Anny Niemierko, Oli Płocińskiej i Dawida Ryskiego.
Troje z nich zaszczyciło Festiwal Polskiej Książki dla Dzieci w Ambasadzie RP w Wiedniu swoją obecnością i
przygotowało warsztaty plastyczne dla dzieci (informacje o festiwalu:
http://www.wieden.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/ksiazki_pod_parasolem). Za zaprojektowane przez siebie książki
zdobywają międzynarodowe nagrody. Ich plakaty promujące czytanie do obejrzenia w warszawskiej Zachęcie
(http://zacheta.art.pl/pl/wystawy/tu-czy-tam), a także, przez całe wakacje, na zabytkowym ogrodzeniu
Ambasady RP w Wiedniu przy ulicy Hietzinger Hauptstrasse 42c.

Szczegóły dotyczące konkursu zawarte są w regulaminie, który umieszczamy poniżej.
Przewidziane są atrakcyjne nagrody w trzech kategoriach wiekowych. Laureaci otrzymają tablety graficzne
umożliwiające dzieciom dalszy rozwój w nowoczesnych sztukach plastycznych. Za zajęcie miejsc II i III w każdej
kategorii wiekowej nagrodami będą rzecz jasna fenomenalne, pięknie zaprojektowane polskie książki dla dzieci.
Nagrodę specjalną w postaci wyjazdu do Strefy Kultury w Katowicach (wraz z wizytą u Łyska na pokładzie Idy)
ufunduje Polska Organizacja Turystyczna w Wiedniu.
Ważna informacja: nie zamykamy się w tym konkursie wyłącznie na dzieci Polaków i dzieci polskojęzyczne.
Zapraszamy również dzieci innych narodowości. Ważne jednak, by mieszkały na terenie Austrii i poznały oraz
zaprezentowały na plakacie książkę polskiego autora. Wiele polskich książek dla dzieci ukazało się w języku
niemieckim. M.in.: „Was für ein Patent! Das grosse Buch der unglaublichen Erfindungen" - Małgorzata

Mycielska, „Treppe, Fenster, Klo" Aleksandra i Daniel Mizieliński, „Farbe, Form, Orangensaft Verrücktes Design
aus aller Welt" - Ewa Solarz, „Dideldum" - Paweł Pawlak, „abc.de" Iwona Chmielewska, „Ein Maerchen über
Liebe" - Dorota Hartwig, „Komm in meine Arme" - Przemysław Wechterowicz, „Die Ton-Angeber" - Małgorzata
Ignerska, „Badewanne, Klo und Co" - Krystyna Lipka-Sztarbałło, „Das Tier in meinem Bauch" - Grzegorz
Kasdepke, „Alle Welt. Das Landkartenbuch" - Aleksandra Mizielińska & Daniel Mizieliński, „Durch Wüste und
Wildnis" - Henryk Sienkiewicz.
Szczegóły i aktualności o konkursie będą publikowane na:
www ambasady: http://www.wieden.msz.gov.pl/pl/ oraz na FB ambasady:
https://www.facebook.com/PLinAustria
www szkoły wieden@orpeg.pl i na FB szkoły
Serdecznie zapraszamy!
Monika Janusz-Lorkowska, małżonka Ambasadora RP w Wiedniu
Hanna Kaczmarczyk, dyrektor Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w
Wiedniu

