
      

  I Międzyszkolny Konkurs  Historyczno-Plastyczny:

       ,,Odwaga i męstwo nie mają wieku –

          Kartka dla kombatanta”.
 

 Publiczna Szkoła Podstawowa Marco Polo  oraz Szkoła Podstawowa nr 8 im. Józefa

Piłsudskiego  we  Wrocławiu  są  organizatorami  międzyszkolnego  konkursu  historyczno-

plastycznego pt: „Odwaga i męstwo nie mają wieku – Kartka dla kombatanta”.

Konkurs organizowany jest dla upamiętnienia bohaterskiej, niezłomnej postawy żołnierzy,

którzy  walczyli  o  wolną  Polskę.  Prace  przekazane  zostaną  kombatantom  zrzeszonym

w  Dolnośląskim  Światowym  Związku  Żołnierzy  Armii  Krajowej.  W tym  roku  konkurs

połączony  zostanie  z  obchodzonym  1  marca  Narodowym  Dniem  Pamięci  Żołnierzy

Wyklętych.  To  doskonała  okazja,  by  podziękować  Tym,  którzy  walczyli  o  suwerenną

ojczyznę  w  czasie  II  wojny  światowej,  a  także  po  jej  zakończeniu  -  ustawiając  opór

sowietyzacji Polski, czy podporządkowaniu ZSRR.

Walcząc z siłami nowego agresora, Niezłomni musieli zmierzyć się z ogromną, 

wymierzoną w nich propagandą Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, która nazywała ich 

„bandami reakcyjnego podziemia”. Osoby działające w antykomunistycznych organizacjach 

i oddziałach zbrojnych, które znalazły się w kartotekach aparatu bezpieczeństwa, określono 

mianem „wrogów ludu”. Mobilizacja i walka Żołnierzy Wyklętych była pierwszym 

przykładem samoobrony społeczeństwa polskiego przeciwko sowieckiej agresji i 

narzuconym siłą władzom komunistycznym (całkowicie podporządkowanym ZSRR), ale też 

przykładem najliczniejszej antykomunistycznej konspiracji zbrojnej w skali kontynentu 

europejskiego, obejmującej teren Polski, w tym także ziem utraconych na rzecz Związku 

Sowieckiego, jak Kresy Wschodnie. Żołnierze Wyklęci, mimo licznych represji ze strony 

komunistów pozostali wierni ojczyźnie, za co często płacili najwyższą cenę. Wielu z Nich 



spoczywa do dziś  w bezimiennych mogiłach. Dlatego Wam młodzi ludzie nie wolno 

zapominać o ich odwadze  i bohaterstwie. Dlatego to Im poświęcamy tegoroczną edycję 

konkursu.   

REGULAMIN

Międzyszkolnego Konkursu historyczno-plastycznego pt:

 ,,Odwaga i męstwo nie mają wieku – Kartka dla kombatanta”.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

I

1. Konkurs historyczno-plastyczny ,,Odwaga i męstwo nie mają wieku – Kartka dla kombatanta”,

zwany dalej „konkursem”, organizowany jest w celu zapoznania uczniów szkoły podstawowej

z  historią  Żołnierzy  Wyklętych  oraz  kombatantów  zrzeszonych  w  Światowym  Związku

Żołnierzy AK.

II

1. Podmiotem prowadzącym  i  realizującym  konkurs  jest  PSP Marco  Polo  we  Wrocławiu,  ul.

Zatorska  11,  51-213  Wrocław  oraz  Szkoła  Podstawowa  nr  8  im.  Józefa  Piłsudskiego  ul.

Kowalska 105, 51-424 Wrocław.

III

1. Konkurs odbywa się jednoetapowo.

2. Uczestnikiem  konkursu  może  być  uczeń  klas  1-8  szkoły  podstawowej  do  16  roku  życia,

uczęszczający do szkół organizujących konkurs.

3. Akceptacji regulaminu dokonuje rodzic albo opiekun prawny uczestnika konkursu.

4. Uczestnicy  konkursu  nadsyłają  prace  do  24  lutego  2021  r.  wraz  

z  podpisanym  przez  rodzica/opiekuna  prawnego  Formularzem  Zgłoszenia  Uczestnika,

zwanym  dalej  „Formularzem”  stanowiącym  załącznik  do  regulaminu.  Brak  podpisanego

Formularza skutkuje nieprzyjęciem zgłoszenia nadesłanej pracy.

5. Prace  z  wypełnionym Formularzem należy  nadesłać  lub  dostarczyć  do  placówki,  do  której

uczęszcza dziecko.



6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 25 lutego 2021 r. (ostateczny termin podania wyników).

O  wręczeniu  nagród  uczestnicy  zostaną  poinformowani  przez  Organizatorów  drogą

elektroniczną. W związku z panującą w Polsce sytuacją epidemiczną, Organizatorzy zastrzegają

sobie wręczenie nagród po powrocie do pracy stacjonarnej przez uczniów klas IV-VIII.

Rozdział II

Postanowienia szczegółowe

I

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie uczęszczający do placówek organizujących konkurs.

2. Rywalizacja  odbywać  się  będzie  w  2  kategoriach  wiekowych:  klas  I  -  III  oraz  IV -  VIII.

Zadaniem  uczestników  jest  wykonanie  pracy  plastycznej/kartki  z  podziękowaniami  

w dowolnej  technice (akwarela,  kredki,  wycinanka,  mozaika,  szkic  etc.),  jednak nie  takiej,

która utrudni przewiezienie i dostarczenie kartki do adresatów.

II

1. Jedną pracę może przygotować jeden uczestnik. Wszystkie prace muszą być samodzielne,

niedozwolone jest kopiowanie bądź plagiatowanie innych dzieł, w tym powszechnie znanych.

W przypadku inspirowania się fotografią/obrazem/plakatem, bądź innym dziełem artystycznym

i stworzenia jego własnej interpretacji należy podać źródło inspiracji.
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