Des Plaines, 27 stycznia 2017

Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Wychowawcy klas!
W bieżącym roku szkolnym przypadają dwie ważne rocznice związane z postacią
Patrona naszej szkoły – Feliksa Konarskiego: 110. rocznica urodzin i 25. rocznica
śmierci. W związku z tym zapraszamy uczniów szkół polonijnych do udziału
w konkursie, któremu towarzyszyć będą słowa Wojciecha Młynarskiego
przygotowane na powitanie tego artysty w Polsce:
Twe piosenki są sercem pisane
Jednym sercem, stęsknionym, gorącym
A piosenkę dla Ciebie, Ref-Renie kochany
Serc powinno napisać tysiące...
Celem konkursu jest przybliżyć uczniom postać Feliksa Konarskiego,
a poprzez jego losy i dokonania fragment historii Polonii w Chicago.
Konarski – aktor, poeta, reżyser – przez większą część życia był emigrantem
i tułaczem. Z wojskiem generała Andersa przeszedł wojenny szlak polskiego
żołnierza przez: Rosję, Iran, Irak, Palestynę ,Włochy i Anglię.
Zdobył nieśmiertelność pieśnią „Czerwone maki na Monte Cassino”.
Feliks Konarski (Ref-Ren) jest również autorem setek innych wierszy i wielu
popularnych piosenek, a także komedii muzycznych, widowisk, programów
okolicznościowych... Po II wojnie światowej mieszkał i tworzył poza Polską:
w Londynie, Paryżu oraz w Chicago. Nazywano go „kronikarzem i bardem
emigracji”, gdyż w swojej twórczości wyrażał jej myśli, nastroje i uczucia.
Polakom rozsianym po całym świecie dawał „polskie słowo okraszone
odrobiną humoru i szczyptą sentymentu”.

Regulamin konkursu
1. Konkurs składa się z dwóch części:
- etapu szkolnego,
- finału międzyszkolnego.
2. W konkursie uczestniczą uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych
oraz uczniowie klas I-II liceum.
3. Etap szkolny. Konkurs szkolny przeprowadzają poszczególne szkoły
w/g własnego uznania (test, praca konkursowa) i wyłaniają trzech finalistów
– reprezentantów szkoły w finale międzyszkolnym.
4. Finał międzyszkolny odbędzie się 25 marca 2017 roku w siedzibie Polskiej
Szkoły im. Feliksa Konarskiego przy 1880 Ash St., Des Plaines, IL 60018.
5. Finalistów obowiązuje następujący zakres wiadomości:
– życiorys Feliksa Konarskiego,
– najważniejsze daty z jego życia: 1907, 1944, 1965,1983, 1991,
– twórczość: rodzaj twórczości, tytuły kilku wybranych piosenek, tytuły
kilku wybranych wierszy,
– dokładna znajomość dwóch spośród załączonych wierszy: treść, wzorowe
czytanie jako przygotowanie do recytacji,
– znajomość miejsc (omówienie, wskazanie na mapie) związanych
z życiem Feliksa Konarskiego: Kijow, Warszawa, Lwów, Irak, Iran,
Palestyna, Monte Cassino, Londyn, Chicago,
– znajomość ludzi związanych z Konarskim: Nina Oleńska, Konrad Tom,
Alfred Schultz, Gwidon Borucki, aktorzy „Teatru Ref-Rena”,
– znajomość nazw i pojęć: „Polska Parada”, Ochotniczka Helenka, Ref-Ren,
„Czerwone maki na Monte Cassino”, rewia, „Teatr Ref -Rena”, emigracja
– znajomość ilustracji i informacji z nimi związanych
6. Finały będą miały formę gier, konkursów, quizów dotyczących życia
i twórczości Feliksa Konarskiego.
7. Nagrody. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy i drobne
upominki. Na laureatów I, II, III miejsca czekają cenne nagrody rzeczowe
lub pieniężne.

Zgłoszenia do konkursu należy nadsyłać do 11 marca 2017 roku
a) na adres pocztowy:
Feliks Konarski Polish School
c/o Anna Witowska
1507 W. Willow Ln.
Mount Prospect, IL 60056
b) lub na adres e-mailowy szkoły: konarskips@gmail.com
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie:
Anna Witowska: 847-437-9833 Anna Siek: 773-954-9814
lub droga e-mailową: konarskips@gmail.com
Anna Witowska, dyrektor Szkoły

