
"Bohaterowie nie umierają. Żyją wiecznie w sercach i umysłach tych, którzy 

podążają ich śladem" 

 Emily Potter 

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

Serdecznie zapraszamy uczniów naszej szkoły klas 4 -8 do udziału 

w konkursie plastycznym pt. 

,,Akcja pod Arsenałem 26 marca 1943”- gra planszowa. 

 

Cele konkursu: 

 przybliżenie dzieciom postaci Patrona szkoły 

 pogłębianie wiedzy historycznej 

 rozwój uzdolnieo plastycznych 

 promowanie twórczości dzieci 

 rozwój kreatywności 

 

Założenia organizacyjne: 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4 -8. 

 



2. Z okazji obchodów święta Patrona naszej szkoły chcemy przybliżyd 

wszystkim uczniom postad Janka Bytnara  ,,Rudego”. Bohatera, który stał 

się jedną z najbardziej znanych postaci walczących o wolną Polskę w 

czasie II wojny światowej. 

 

3. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu gry planszowej pt. ,,Akcja 

pod Arsenałem 26 marca 1943”. 

26 marca 1943 roku miała miejsce jedna z najgłośniejszych akcji 

zbrojnych polskiego podziemia, znana jako Akcja pod Arsenałem. Grupy 

Szturmowe Szarych Szeregów, po wcześniejszym rozpoznaniu i 

rozplanowaniu działao o kryptonimie ,,Meksyk II”, uwolniły z transportu 

na Pawiak 21 polskich  więźniów, w tym Janka Bytnara ,,Rudego”. 

 

Zadaniem uczestników konkursu jest zapoznanie się z przebiegiem tej 

spektakularnej akcji polskiego ruchu oporu. W załączeniu film 

animowany na podstawie komiksu ,, Akcja pod Arsenałem 26 marca 

1943r.” Na jego podstawie uczestnicy konkursu opracowują grę 

planszową. 

Link do filmu: 

https://www.youtube.com/watch?v=wGxTUoUd-mU 

 

4. Grę planszową można wykonad w dowolnej technice. W zależności od 

pomysłu autora do gry powinna zostad dołączona instrukcja ( zasady gry), 

pionki, kostka, karty i wszystkie inne niezbędne elementy.  

Całośd należy zapakowad w pudełko. Na opakowaniu gry powinien 

znaleźd się tytuł, imię i nazwisko autora oraz klasa. 

 

5. Pracę można wykonad w zespołach dwuosobowych lub indywidualnie. 

 

6. Pracę konkursową należy dostarczyd do szkoły ( budynek ul. 

Małcużyoskiego 4) do p. Ewy Mamcarz. 

 

7. Organizator zastrzega sobie prawo prezentacji wszystkich prac 

nadesłanych na konkurs, a także możliwośd ich publikacji bez 

dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu. 

 

8. Dane osobowe autorów prac oraz osób koordynujących konkurs w szkole 

zbierane są w celu przeprowadzenia Konkursu. Podanie danych 

https://www.youtube.com/watch?v=wGxTUoUd-mU


osobowych autorów i osób koordynujących jest dobrowolne, jednak 

niezbędne do wzięcia udziału i przeprowadzenia konkursu. 

 

9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych. 

 

Termin składania prac: 

Prace należy dostarczyddo 18 marca 2022r. 

 

Ocena prac konkursowych: 

1. Prace konkursowe oceniane będą przez Jury powołane przez 

Organizatora Konkursu. 

2. Jury weźmie pod uwagę samodzielnośd wykonania pracy, zgodnośd z 

tematem, autentycznośd faktów historycznych, estetykę i oryginalnośd 

pracy. 

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu oraz ogłoszenie wyników: 

1. Ogłoszenie wyników nastąpi 25 marca 2022r. 

2. Lista Laureatów Konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej 

szkoły oraz w Librusie. 

 

Postanowienia koocowe: 

1. Złożenie pracy jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków 

Regulaminu Konkursu. 

2. Wszystkie prace złożone w Konkursie stają się własnością Organizatora. 

Autorzy prac przenoszą na Organizatora prawo do publikacji dzieła. 

 

 

 

 


