Częstochowa 16.12.2015
List dotyczy tegorocznej, VI-tej edycji Ogólnopolskiego Konkursu PlastycznoLiterackiego "Z inspiracji kulturą żydowską". Adresujemy go do Państwa:
Dyrektorów szkół plastycznych:
Nauczycieli przedmiotów artystycznych:
Nauczycieli historii sztuki (zwłaszcza obecnych na Seminarium w Warszawie w dniach
14-15. 11. 2015) – w szczególny sposób prosząc o współpracę i wsparcie działań
plastycznych czy literackich.

Szanowni Państwo
Jako organizatorzy Ogólnopolskiego Konkursu Plastyczno-Literackiego " Z inspiracji
kulturą żydowską", zwracamy się z prośbą o wyrozumiałość ze strony Państwa. Do chwili
obecnej nie dostarczyliśmy bowiem do szkół regulaminu tegorocznej edycji konkursu.
Sytuacja ta ma związek z nagłym odejściem od nas Joanny Brańskiej, osoby która od
początku towarzyszyła idei konkursu, współtworzyła merytoryczne jego podstawy, która
przez lata przewodniczyła obradom jury. Najnowsza edycja "Z inspiracji kulturą żydowską"
miała być poświęcona niezwykłej kolekcji, gromadzonej przez Joannę od 1989 roku. W
zamyśle organizatorów miała to być refleksja nad zbiorem pamiątek historycznych - grupą
przedmiotów oraz dokumentów, z których każdy ma swą historię, dotyczącą zarówno
doświadczeń zbiorowości jak i pojedynczych losów ludzkich. W niespodziewany zupełnie
sposób temat ten nabrał nowych znaczeń, w rejony innego rodzaju refleksji prowadzi nas dziś
kolekcja, która pozostała po Joannie Brańskiej.
Pragniemy przypomnieć Państwu że w czerwcu 2015 roku podczas Konferencji
dyrektorów szkół plastycznych w Częstochowie, przedstawiliśmy w formie wręczanej ulotki
zarys i naczelną ideę tegorocznego projektu (prezentujemy ją w przesłanym załączniku). Po
smutnych wydarzeniach ostatnich tygodni, jesteśmy na etapie dokonania pewnych zmian i
korekt dotyczących idei konkursu a koniecznych do jego realizacji. Zatem zobowiązujemy
się do ostatecznego przesłania regulaminu Konkursu wraz ze wszystkimi uszczegółowieniami
w styczniu 2016 roku. ( Rozstrzygnięcie konkursu planujemy na czerwiec 2016, wystawę
pokonkursową na przełomie czerwca/lipca 2016 w ramach XXVI –go Festiwalu Kultury
Żydowskiej w Krakowie).
Z wyrazami szacunku
z nadzieją na szeroki udział szkół w tegorocznej edycji Konkursu
z serdecznościami ...
Anna Maciejowska dyr. Zespołu Szkół Plastycznych
im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie
koordynator projektu „ Z inspiracji kulturą żydowską…”
Piotr Kaniecki

komisarze Konkursu:
Cezary Stojek
Leszek Szeląg
Tomasz Florczyk

Uwaga:
Po otrzymaniu regulaminu – będziemy prosili o zwrotną informację: potwierdzenie woli
udziału w Konkursie (dlaczego i po co, wyjaśnimy w regulaminie).
Podajemy także harmonogram podejmowanych przez nas działań w najbliższym czasie:
- wysłanie do Państwa szkół regulaminów konkursu
- potwierdzenie przez Państwa udziału w konkursie

