
KONKURS HISTORYCZNY 

„Wojna polsko – bolszewicka 1919 – 1920. 

Wspomnienia żołnierza polskiego” 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 

1. CELE KONKURSU: 

 

- uczczenie setnej rocznicy zwycięskiej wojny  w obronie granic            

i niepodległości; 

- budzenie i utrwalanie dumy z dziedzictwa narodowego; 

- pogłębianie wiedzy historycznej; 

- doskonalenie umiejętności samodzielnego poszukiwania, 

gromadzenia i selekcjonowania informacji z różnych źródeł; 

- kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży; 

- rozwijanie inwencji twórczej uczniów, promowanie talentów. 

 

2. ORGANIZATORZY: 

 

Szkoła Podstawowa nr 137 im. Aleksandra Kamińskiego w Łodzi. 

 

3. ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY: 

 

Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 137 w Łodzi: Magdalena 

Bandurska i Agnieszka Flaszka. 

 

4. PRZEDMIOT I TEMATYKA KONKURSU: 

 

- przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy artystycznej na 

temat „Wojna polsko – bolszewicka 1919-1920. Wspomnienia 

żołnierza polskiego” chrakteryzującej się pomysłowością, 

oryginalnością oraz samodzielnością wykonania; 

- tematem pracy artystycznej może być postać dowódcy lub 

żołnierza - uczestnika wojny polsko - bolszewickiej, zagadnienia 

związane z przygotowaniem do wojny, przebieg działań 



wojennych, najważniejsze bitwy, a także postawa społeczeństwa 

polskiego wobec zagrożenia niepodległości państwa polskiego; 

- przedstawione w pracy artystycznej zagadnienia powinny być 

bezpośrednio związane z tematyką wojny polsko-bolszewickiej w 

latach 1919 – 1920. 

 

5. UCZESTNICY I KATEGORIE: 

 

- KLASY I - III – praca plastyczna w formie laurki w formacie nie 

mniejszym niż A4; 

- KLASY IV – VI – praca plastyczna w formie serii znaczków 

pocztowych (od 3 do 5) albo serii banknotów (od 3 do 5) w 

formacie nie mniejszym niż A5; 

- KLASY VII – VIII – referat (od 3 do 5 stron) albo prezentacja 

multimedialna (od 10 do 15 slajdów). 

 

6. TERMINY: 

 

15 października 2019r. – rozpoczęcie konkursu; 

25 listopada 2019r. – zakończenie konkursu: 

 

7. FORMA PRZEKAZYWANIA PRAC ARTYSTYCZNYCH: 

 

- prace artystyczne należy przekazywać nauczycielom historii: 

Mirosławie Dębskiej, Joannie Mrowińskiej – Wange, Lidii Fisiak, 

Agnieszce Musiał, Magdalenie Bandurskiej i Agnieszce Flaszce; 

- w klasach I-III prace mogą być przekazywane za pośrednictwem 

nauczycieli wychowawców. 

 

8. OCENA PRAC ARTYSTYCZNYCH:  

 

- ocenie podlegać będą jedynie prace podpisane imieniem                      

i nazwiskiem oraz numerem klasy i dostarczone w terminie 

podanym w niniejszym regulaminie; 

- oceny prac dokona Komisja Konkursowa, w której skład wchodzą: 

Joanna Mrowińska – Wange, Magdalena Bandurska, Agnieszka 

Flaszka  

- decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

 

 



 

 

 

9. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA: 

 

- nagrody za zajęcie odpowiednio pierwszego, drugiego i trzeciego 

miejsca w każdej z trzech kategorii oraz wyróżnienia w postaci 

dyplomów wręczone zostaną na uroczystym apelu 

podsumowującym pierwszy semestr roku szkolnego 2019/2020. 

- prace artystyczne wykonane w formie papierowej 

wyeksponowane zostaną na terenie Szkoły Podstawowej nr 137 w 

Łodzi. 

 

 

 

 


