
Międzyszkolny konkurs 

Polskie skarby UNESCO

Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce z siedzibą w Chicago, ogłasza konkurs dla polonijnych 
uczniów szkół średnich z metropolii chicagowskiej. Instytucjami wspierającymi są: Konsulat 
Generalny RP w Chicago, Stowarzyszenie Wspólnota Polska oraz Polsko-Słowiańska Federalna Unia 
Kredytowa 

 CELE KONKURSU:
 • upowszechnienie wiedzy z zakresu geografii Polski, a szczególnie jej atrakcji turystycznych, 
 • zachęcenie do odwiedzenia polskich obiektów UNESCO,
 • wzbudzenie szacunku do dokonań św. Jana Pawła II, 
 • poznanie najważniejszych pielgrzymek św. Jana Pawła II do Polski z uwzględnieniem ośrodków 
  pielgrzymkowych, miast wpisanych na listę UNESCO.

1. Konkurs składa się z dwóch części: etapu szkolnego i finału międzyszkolnego. 

2. W konkursie uczestniczą uczniowie klas I-II-III liceum szkół polonijnych.

3. Zainteresowana szkoła zgłasza udział w konkursie do dnia 30 października drogą e-mailową 
 na adres: konkursUNESCO21@gmail.com. Liczy się kolejność zgłoszeń, konkurs przewidziany   
 jest na 10 drużyn. Etap szkolny – poszczególne szkoły przeprowadzają w/g własnego uznania (test, 
 praca konkursowa) i wyłaniają trzech finalistów, którzy będą tworzyć drużynę reprezentującą szkołę   
 w finale międzyszkolnym. Wypełnioną formę z nazwiskami 3 uczestników oraz 2 opiekunów   
 należy przesłać drogą e-mailową do 21 listopada 2021. 

4. Finał międzyszkolny odbędzie się w niedzielę 5 grudnia 2021 roku o godz.10:30 w Muzeum 
 Polskim w Ameryce.

5.  Zagadnienia objęte konkursem to: podstawowe informacje dotyczące geografii Polski i polskich   
 obiektów UNESCO, zawartych w materiałach konkursowych; najważniejsze informacje 
 o pielgrzymkach św. Jana Pawła II do Polski z uwzględnieniem ośrodków pielgrzymkowych, miast   
 wpisanych na listę UNESCO (kalendarz Unii 2020)

6. Materiały konkursowe: 
 
 Podręcznik kl.8, Geografia Polski, A.Nawara, D. Schneider, wyd.2019 str.10-15, str.77-78,
 Podręcznik dla polonijnych szkół średnich, Wędrówki geograficzne, A. Nawara, D. Schneider, 
 M. Wierzbicka-Machnica; str.41, str. 44-55; NOWE WYDANIE 2021,
 Kopie kalendarza na rok 2020, PSFCU,
 Kopie kalendarza na rok 2010, PSFCU,
 Strona internetowa www.liga-unesco.pl zakładka wystawa promocyjno-edukacyjna (zdjęcia)



7. Wymagania z wyżej podanych materiałów: 

 • podstawowe wiadomości z geografii Polski,
 • najważniejsze informacje o polskich obiektach UNESCO, 
 • znajomość dat związanych z wpisem danego obiektu na Listę UNESCO, 
 • rozmieszczenie obiektów UNESCO na mapie Polski (kraina, region, województwo),   
 • rozpoznawanie obiektów UNESCO na podstawie zdjęć, zmieszczonych w podręczniku, 
  kalendarzu i na stronie internetowej,
 • najważniejsze informacje o pielgrzymkach św. Jana Pawła II do Polski z uwzględnieniem 
  ośrodków pielgrzymkowych, miast wpisanych na listę UNESCO. 

9. Finał będzie miał formę: gier, quizów, zadań praktycznych, testów.                                        

10. Nagrody. 

 Za zajęcie I miejsca drużyna szkolna otrzyma $300, za II miejsce – $225, a za III miejsce – $150. 
 Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy, nagrody rzeczowe. Przewidziane są również   
 nagrody dla nauczycieli i opiekunów.

11 TERMINY:

 – do 30 października zgłoszenie szkoły na e-mail: konkursUNESCO21@gmail.com
 – do 21 listopada podanie nazwisk i imion 3 uczestników oraz 2 opiekunów
 – finał 5 grudnia 2021 w Muzeum Polskim

12. Informacje dodatkowe udzielają koordynatorzy konkursu: 

 • wiceprezesi ZNP: 
    Urszula Gawlik, 773 909 5522, 
    Anetta Wesołowska 773 990 9985, 
 • sekretarz korespondencyjny
     Alicja Nawara 708 209 8049.

Zapraszamy szkoły do udziału w konkursie!


