
Konkursy dla uczniów szkół podstawowych   

Konkursy ogólnopolskie (ze strony Dolnośląskiego Kuratorium 

Oświaty) na rok szkolny 2021/2022 - (stan na dzień: 29.01.2022 r.) 

 

1. III Dolnośląski Konkurs Historyczny Żołnierze Niezłomni – 

Żołnierze Wyklęci 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej zaprasza uczniów 

szkół podstawowych klas VII i VIII do udziału w konkursie historycznym 

Żołnierze Niezłomni – Żołnierze Wyklęci pod hasłem Walczyli o wolna Polskę.  

Kalendarium konkursu: 

- 31 stycznia 2022 r. – zgłoszenia szkół do udziału w konkursie; 

- 17 lutego 2022 r. – I etap konkursu organizowany w szkołach; 

- 4 marca 2022 r. – finał konkursu 

Wszelkie informacje na temat konkursu znajdują się pod linkiem 

 III Dolnośląski Konkurs Historyczny 

 

2. Wielki Test ze Znajomości Biblii i Konkurs Fotograficzny 

„Biblijne inspiracje” 

Liceum Ogólnokształcące nr I im. Jana III Sobieskiego i Szkoła Podstawowa nr 

6 im. Polskich Olimpijczyków zaprasza do udziału w międzynarodowych 

konkursach: Wielkim Teście ze Znajomości Biblii (konkurs odbywa się online) 

oraz Konkursie Fotograficznym „Biblijne inspiracje”. 

Zgłoszenia: 

- Wielki Test ze Znajomości Biblii - do 20.02 br. (etap szkolny odbędzie się w 

marcu, finał - 5.04 br.). 

- Konkurs Fotograficzny Biblijne inspiracje - zdjęcia należy dostarczyć do 15.03 

br. 

Szczegółowe informacje o konkursie i Regulamin znajdują się na stronie: 

https://lo-olawa.edupage.org/news/#news-54 

 

3. VIII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski W kręgu poezji i prozy 

lagrowej więźniarek obozu KL Ravensbrük 

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu, Stowarzyszenie „Rodzina więźniarek niemieckiego obozu 

koncentracyjnego Ravensbrück” oraz Miasto Ruda Śląska organizują konkurs 

recytatorski W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück. 

Wydarzenie odbywa się pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP 

Agaty Kornhauser-Dudy. 

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas VIII szkół podstawowych 

Zadaniem każdego z uczestników będzie przygotowanie dwóch utworów: 

jednego wiersza oraz jednego fragmentu prozy na bazie wspomnień 

więźniarek KL Ravensbrück. 

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/iii-dolnoslaski-konkurs-historyczny-zolnierze-niezlomni-zolnierze-wykleci/
https://www.kuratorium.wroclaw.pl/iii-dolnoslaski-konkurs-historyczny-zolnierze-niezlomni-zolnierze-wykleci/
https://liceum.bystrzyca.eu/2022/01/17/ii-dolnoslaski-konkurs-historyczny-zolnierze-niezlomni-zolnierze-wykleci-pod-haslem-walczyli-o-wolna-polske/
https://lo-olawa.edupage.org/news/#news-54


Kalendarium konkursu: 

- 28 lutego 2022 r. – przyjmowanie zgłoszeń do konkursu; 

- 14, 15, 16, 17 lub 18 marca 2022 r. – półfinały konkursu; 

- 6 kwietnia 2022 r. – Gala Finałowa konkursu w Miejskim Centrum Kultury im. 

Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej 

Wszelkie informacje na temat konkursu znajdują się pod linkiem 

https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/konkursy-i-projekty/w-kregu-poezji-i-prozy 

 

 

4. „Żołnierz polski walczy o wolność wszystkich narodów, ale 

umiera tylko dla Polski. Generał Stanisław Maczek, 

niepokonany Bohater i Jego Pancerni”- Konkurs 

Ogólnopolski 

Szkoła Podstawowa Nr 341 w Warszawie organizuje ogólnopolski konkurs dla 

uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych pt.: „Żołnierz polski walczy o 

wolność wszystkich narodów, ale umiera tylko dla Polski. Generał Stanisław 

Maczek, niepokonany Bohater i Jego Pancerni”, którego celem jest 

upamiętnienie generała Maczka i Jego Pancernych, zapoznanie młodzieży z 

sylwetkami bohaterów narodowych walczących o godność i honor oraz 

wzbudzanie szacunku i wdzięczności za poświęcenie. 

Przebieg konkursu obejmuje trzy obszary tematyczne i przewiduje różne 

formy uczestnictwa: 

1. Konkurs literacki- „Niepokonani  I. Dywizja Pancerna w ogniu walki” w 

postaci opowiadania opartego na faktach; 

2. Konkurs multimedialny- „Czarne Diabły w natarciu” w formie filmu; 

3. Konkurs plastyczny- „Wyzwoleńczy szlak I. Dywizji Pancernej gen. Maczka” 

w postaci komiksu. 

Termin nadsyłania prac konkursowych upływa dnia 30 kwietnia 2022 r. 

Szczegółowe informacje poniżej: 

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Konkurs literacki. 

Konkurs plastyczny 

Konkurs filmowy 

Plakat informacyjny 

 

      5.  Konkurs Solidarność i odpowiedzialność. Droga dzieci 

         syberyjskich do Polski – pomoc Japonii i Polonii 

         amerykańskiej 1919 – 1922 

Konkurs Solidarność i odpowiedzialność. Droga dzieci syberyjskich do Polski 

– pomoc Japonii i Polonii amerykańskiej 1919 – 1922, którego organizatorem 

jest Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha skierowany jest do 

uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/konkursy-i-projekty/w-kregu-poezji-i-prozy
https://www.kuratorium.wroclaw.pl/zolnierz-polski-walczy-o-wolnosc-wszystkich-narodow-ale-umiera-tylko-dla-polski-general-stanislaw-maczek-niepokonany-bohater-i-jego-pancerni-konkurs-ogolnopolski/harmonogram-przedsiewziecia/
https://www.kuratorium.wroclaw.pl/zolnierz-polski-walczy-o-wolnosc-wszystkich-narodow-ale-umiera-tylko-dla-polski-general-stanislaw-maczek-niepokonany-bohater-i-jego-pancerni-konkurs-ogolnopolski/konkurs-literacki-3/
https://www.kuratorium.wroclaw.pl/zolnierz-polski-walczy-o-wolnosc-wszystkich-narodow-ale-umiera-tylko-dla-polski-general-stanislaw-maczek-niepokonany-bohater-i-jego-pancerni-konkurs-ogolnopolski/konkurs-plastyczny/
https://www.kuratorium.wroclaw.pl/zolnierz-polski-walczy-o-wolnosc-wszystkich-narodow-ale-umiera-tylko-dla-polski-general-stanislaw-maczek-niepokonany-bohater-i-jego-pancerni-konkurs-ogolnopolski/konkurs-filmowy/
https://www.kuratorium.wroclaw.pl/zolnierz-polski-walczy-o-wolnosc-wszystkich-narodow-ale-umiera-tylko-dla-polski-general-stanislaw-maczek-niepokonany-bohater-i-jego-pancerni-konkurs-ogolnopolski/plakat-informacyjny-2/


Konkurs jest otwartą lekcją historii, gdyż opiera się na zasadzie 

samodzielnego, poszukującego i twórczego poznawania losów dzieci 

syberyjskich oraz przenoszenia wiedzy o tamtych odległych już wydarzeniach 

do naszego dzisiejszego świata. Składa się z dwóch etapów: 

a) I etap (szkolny) – tradycyjny konkurs wiedzy o wydarzeniach, obejmujący 

dzieje dzieci syberyjskich i pomoc, 

b) II etap (ogólnopolski) – konkurs form literackich, plastycznych 

multimedialnych. 

Zgłoszenia szkół biorących udział w konkursie: luty – marzec 2022 r. 

Regulamin konkursu: załącznik [PDF, 576 KB] 

 

      6. XVII Konkurs Haiku Dzieci Świata 2021–2022 

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha od kilku lat współpracuje z 

japońską Fundacją JAL (JAL FOUNDATION). W obecnym roku  szkolnym 

2021/2022 organizuje międzynarodowy konkurs haiku dla dzieci, które do 28 

lutego 2022 roku nie ukończyły 15 lat. 

Zadaniem uczestników jest napisanie wiersza haiku w języku polskim oraz 

stworzenie ilustracji. Zgłoszenia prac do 28 lutego 2022 roku. 

Więcej informacji znajdą Państwo w załącznikach: 

XVII Konkurs Haiku warunki info 

 

     7. VII Ogólnopolski konkurs plastyczno – literacki „Hubal” 

Informujemy, że  Szkoła Podstawowa nr 2 w Biskupcu organizuje VII 

Ogólnopolski konkurs plastyczno – literacki „Hubal” , który został objęty 

honorowym patronatem przez Posła na Sejm Urszulę Pasławską, Wojewodę 

Warmińsko – Mazurskiego Pana Artura Chojeckiego, Warmińsko – 

Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie Pana Krzysztofa Marka 

Nowackiego, Starostę Olsztyńskiego Pana Andrzeja Abako, Burmistrza 

Miasta Biskupca Pana Kamila Kozłowskiego oraz Instytut Pamięci Narodowej 

Delegaturę w Olsztynie i Fundację dla Rodaka. 

Konkurs ma na celu rozwijanie uzdolnień literackich i plastycznych oraz 

rozbudzanie wyobraźni twórczej dzieci i młodzieży, przybliżenie uczniom 

postaci majora H. Dobrzańskiego – „Hubala”, propagowanie czytelnictwa, 

kształtowanie i rozwijanie postaw patriotycznych, a także budzenie szacunku 

dla dokonań minionych pokoleń. 

Zadaniem uczestników jest napisanie pracy konkursowej w dowolnej formie 

poetyckiej czy też prozatorskiej lub wykonanie pracy plastycznej inspirowanej 

biografią w/w bohatera, w podziale na trzy kategorie wiekowe: 

– uczniowie kl. I-III – praca plastyczna, 

– uczniowie kl. IV-VI- praca literacka, 

– uczniowie kl. VII-VIII- praca literacka. 

Termin nadsyłania prac mija 30 marca 2022 r. 

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2022/01/syberia_regulamin_2022_www.pdf
https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2022/01/xvii-konkurs-haiku-warunki-info.pdf


Poniżej zamieszczamy Regulamin konkursu oraz inne przewidziane przez 

organizatora dokumenty niezbędne do zgłoszenia prac uczniów: 

Regulamin VII Ogólnopolskiego Konkursu PlastycznoLiterackiego 

 

    8. Ogólnopolski Konkurs „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie  

         Niezłomni” 

Fundacja im. Kazimierza Wielkiego zaprasza do udziału w XI edycji 

Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”, który 

jest kierowany do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. 

Prace uczniów należy przesyłać do 1 marca 2022 r. Wyniki zostaną ogłoszone 

31 marca. 

Kategorie prac. 

Uczestnik przygotowuje pracę w jednej z podanych kategorii: 

1. Praca pisemna o Żołnierzach Wyklętych (np. esej lub wspomnienia 

kombatanta). 

2. Praca multimedialna o Żołnierzach Wyklętych (np. film lub prezentacja. 

Można wykorzystać dostępne zdjęcia, muzykę i filmy z polecanych stron 

internetowych pod warunkiem podania źródła.) 

3. Praca plastyczna o Żołnierzach Wyklętych (np. rysunek, obraz, rzeźba, 

plakat). 

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie: 

https://www.konkurswykleci.pl/regulamin-xi-edycji-ogolnopolskiego-

konkursu-zolnierze-wykleci-bohaterowie-niezlomni/ 

 

Informacje szczegółowe o wyżej wymienionych konkursach znajdują się na 

stronie Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty w zakładce “Szkoły i placówki”. 

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/vii-ogolnopolski-konkurs-plastyczno-literacki-hubal/regulamin-vii-ogolnopolskiego-konkursu-plastycznoliterackiego/
https://www.konkurswykleci.pl/regulamin-xi-edycji-ogolnopolskiego-konkursu-zolnierze-wykleci-bohaterowie-niezlomni/
https://www.konkurswykleci.pl/regulamin-xi-edycji-ogolnopolskiego-konkursu-zolnierze-wykleci-bohaterowie-niezlomni/

