
REGULAMIN KONKURSU ARTYSTYCZNEGO pt.  
 

MGŁAWICE PLANETARNE, KWIATY KOSMICZNEJ  ŁĄKI 
 

dla młodzieży z wyższych klas szkoły podstawowej i/lub z niższych klas gimnazjalnych  
 na prace  artystyczne inspirowane mgławicami planetarnymi. 

 
Termin nadsyłania prac:     22 czerwiec 2005 r. 
Rozstrzygnięcie konkursu: 27 czerwiec 2005 r. 

 
1. Konkurs organizowany jest przez Komitet Naukowy Międzynarodowej Konferencji Astronomicznej o 

Mgławicach Planetarnych (http://www.ncac.torun.pl/~pngdansk), objętej Patronatem Honorowym Prezydenta 
Miasta Gdańska, która odbędzie się w Gdańsku w dniach od 28 czerwca do 2 lipca 2005 r., przy współpracy z 
PKFM “Twierdza Gdańsk” oraz Polskim Towarzystwem Astronomicznym. 

 
2. W ramach ogłoszonego konkursu, dzieci z Trójmiasta i regionu proszone są o namalowanie obrazu, wykonanie 

rzeźby lub montażu artystycznego bądź napisanie poematu na temat mgławic planetarnych.  
 

3. Aby wprowadzić młodzież w świat mgławic planetarnych i zachęcić ją do wzięcia udziału w konkursie 
przygotowano książeczkę popularno-naukową pod tytułem  Mgławice planetarne,  kwiaty kosmicznej łąki 
autorstwa Grażyny Stasińskiej i Magdaleny Kożuchowskiej.  

 
4. Książeczki będą bezpłatnie rozprowadzane do szkół w Trójmieście i regionie. 

 
5. Książeczka może być podstawą do przeprowadzenia przez nauczycieli fizyki lub przyrody lekcji albo pogadanek 

poświęconych Astronomii, a szczególnie ewolucji gwiazd, tworzeniu się mgławic planetarnych i ich roli we 
Wszechświecie. Książeczka zawiera około 40 stron materiału poglądowego z czarno-białymi rysunkami i 
ilustracjami oraz z kolorową okładką ukazującą obrazy najbardziej spektakularnych mgławic planetarnych.  
 

6. Każdy uczeń zainteresowany konkursem może dostać bezpłatnie jeden egzemplarz książeczki za pośrednictwem 
swojego nauczyciela lub bezpośrednio od PKFM "Twierdza Gdańsk" lub Centrum Edukacji Nauczycieli (aż 
do wyczerpania nakładu książeczki). Bezpłatną dystrybucją książeczki zajmują się: 

             Pan Sławomir Kruczkowski                                                                    Pan Robert Rybak  
             PKFM „Twierdza Gdańsk”                                                                     Centrum Edukacji Nauczycieli 
             ul. 3-go Maja 9A, 80-802 Gdańsk                                                            ul. Hallera 14, 80-401 Gdańsk 
             tel. 058/300-08-42 wew. 39.                                                                       tel. 058/340 4114 lub 340 4100 

 
7. Do dnia 22 czerwca 2005 r należy nadsyłać prace uczniów na adres: 

            Sławomir Kruczkowski 
PKFM "Twierdza Gdańsk"  
ul. 3-go Maja 9A, 80-802 Gdańsk  

 
8. Nadesłane prace powinny zawierać imię, nazwisko i wiek autora, numer klasy oraz nazwę szkoły. W miarę 

możliwości, wszystkie prace będą  wystawione w trakcie trwania Międzynarodowej Konferencji o Mgławicach 
Planetarnych w budynku Akademii Muzycznej w Gdańsku.  

 
9. Wyniki konkursu i lista nagrodzonych uczniów ogłoszone zostaną 27 czerwca 2005r. Uroczyste wręczenie 

nagród połączone z pokazem filmów o tematyce astronomicznej oraz wykładem na temat mgławic planetarnych 
odbędzie się tego samego dnia o godzinie 16.00 w sali koncertowej Akademii Muzycznej w Gdańsku, przy ul. 
Łąkowej 1/2.  

 
    Z A P R A S Z A M Y   S E R D E C Z N I E    D O    U D Z I A Ł U   W   K O N K U R S I E ! 

 
Ryszard Szczerba                                      Grażyna Stasińska 
CAMK PAN Toruń                                  Obserwatorium Paryskie 
główny lokalny organizator   główny naukowy organizator  

e-mail: szczerba@ncac.torun.pl 
 

 


