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Gminny konkurs 

80. rocznica powstania Armii Krajowej 

 

 Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Starych Załubicach ma zaszczyt zaprosić uczniów 

klas I-VIII szkół podstawowych z Gminy Radzymin do wzięcia udziału w międzyszkolnym 

konkursie.   

 

Tematem prac konkursowych jest przygotowanie  

projektu kartki pocztowej 

lub znaczka pocztowego 

pt. 80. rocznica powstania Armii Krajowej 

 

 

 Data 14 lutego większości społeczeństwa kojarzy się ze świętem zakochanych i tradycją 

wysyłania kart walentynkowych.  Dla uczniów Szkoły  Podstawowa im. Armii Krajowej w Starych 

Załubicach data ta jest niezwykle ważna także z innego powodu. Tego dnia świętujemy rocznicę 

utworzenia Armii Krajowej – naszego szkolnego patrona. Chcemy przypomnieć wszystkim, że 14 

lutego 1942 roku powstała Armia Krajowa. Armia, która była fenomenem w skali nie tylko Polski, 

ale całego świata. 

 Zachęcamy uczniów klas I-VIII szkół podstawowych z Gminy Radzymin do wzięcia udziału 

w międzyszkolnym konkursie, którego przedmiotem jest zaprojektowanie kartki pocztowej (kl. I-VI) 

lub znaczka pocztowego (kl. VII-VIII) upamiętniających 80. rocznicę powstania Armii Krajowej. 

 Celem konkursu jest promocja nowoczesnego patriotyzmu i przypomnienie bohaterskiego 

dorobku Armii Krajowej. Chcemy upamiętnić w ten sposób 80. rocznicę powstania Armii Krajowej, 

bohaterów, którzy swoje życie poświęcili dla miłości do ojczyzny. 

 

 

 

 „Historia okrutnie zadrwiła z mojego pokolenia. Byliśmy pierwszymi urodzonymi w wolnej 

 po 123. latach niewoli Polsce i osiągnąwszy dorosłość od razu musieliśmy zdać egzamin z 

umiłowania ojczyzny.” 

   Hieronim Teodor Wyszyński „Historia jednego życia” 

 

 

mailto:spzalubice@radzymin.pl
http://www.spzalubice.radzymin.pl/


 

Regulamin konkursu 

80. rocznica powstania Armii Krajowej 

 

1. Organizator 

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Starych Załubicach 

ul. Mazowiecka 40 

05-255 Stare Załubice 

spzalubice@radzymin.pl 

tel. 22 761 71 22 

 

2. Cele konkursu: 

- kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o 

Armii Krajowej,  

- kształtowanie tożsamości narodowej poprzez rozwijanie poczucia przynależności do narodu i 

państwa,  

- kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Armii Krajowej,  

- zachęcenie młodzieży do podjęcia samodzielnych studiów nad historią. 

 

3. Uczestnictwo w Konkursie 

Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-VIII szkół podstawowych w Gminie Radzymin. 

Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: 

 

I kategoria: klasy I-III 

II kategoria: klasy IV-VI 

III kategoria: klasy VII-VIII 

 

4. Zadanie dla uczestników konkursu: 

 

Dla klas I-III i IV-VI 

Zaprojektowanie ilustracji na kartkę pocztową z okazji 80. rocznicy powstania Armii Krajowej 

 

Dla klas VII-VIII 

Zaprojektowanie znaczka pocztowego upamiętniającego 80. rocznicę powstania Armii Krajowej 

 

5. Wymagania techniczne dotyczące prac: 

a. Wykonanie kartki pocztowej/znaczka pocztowego przy wykorzystaniu dowolnej techniki 

malarskiej lub graficznej. 

b. Jasny i czytelny przekaz; 

c. Estetyka wykonania; 

d. Uwzględnienie symboliki okresu. 

e. Projekt kartki pocztowej/znaczka pocztowego musi być wykonany w formacie A4 

 

6. Zgłoszenia 

Prace konkursowe należy dostarczyć́ w formie papierowej do Sekretariatu Szkoły lub pocztą pod 
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adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starych Załubicach ul. Mazowiecka 40, 05-255 Stare 

Załubice, do dnia 15.02.2022 r. z dopiskiem – Konkurs - 80. rocznica powstania Armii Krajowej 

Na odwrocie pracy powinna znaleźć się metryczka z informacjami: imię i nazwisko ucznia, klasa, 

szkoła. Do pracy powinna być dołączona zgoda rodziców ucznia na udział w konkursie. 

 

Nadesłanie pracy jest jednocześnie zgodą autora oraz jego opiekuna na wykorzystanie jej w formie 

publikacji pokonkursowych, a także zgodą autora oraz jego opiekuna na przetwarzanie ich danych 

osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu. Przekazane na konkurs prace nie podlegają̨ 

zwrotowi. 

 

7. Ocena prac nadesłanych na Konkurs 

Prace uczestników Konkursu oceniane będą przez Komisję Konkursową powołaną przez 

Organizatora. Komisja Konkursowa będzie zwracała szczególną uwagę na zgodność́ pracy z tematem; 

innowacyjność́; samodzielność́ wykonania pracy przez ucznia; walory artystyczne. 

 

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 16.02.2022 r.  Uczestnicy zostaną powiadomieni o 

wynikach za pośrednictwem szkolnej strony internetowej spzalubice@radzymin.pl. Rozdanie nagród 

nastąpi 18.02.2022r. w trakcie uroczystego apelu organizowanego w Szkole Podstawowej im. Armii 

Krajowej w Starych Załubicach. Organizator nagrodzi trzy najlepsze prace w każdej kategorii. 

Zastrzega sobie również prawo do przyznania wyróżnień. 

Nagrodzone projekty zostaną wydrukowane i w formie kart pocztowych rozesłane do szkół 

noszących imię Armii Krajowej. 

 

 

Koordynator konkursu 

Małgorzata Milewska 
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