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I. Termin 

◼ Konkurs został ogłoszony w lutym 2023 r. Ostateczny termin składanie prac to 24.03.2023 r. 
◼ Rozdanie nagród w Konkursie odbędzie się 31.03.2023 r., podczas 5. Konferencji „Dlaczego INKA?” – 

RODZINA. Laureaci i wyróżnieni uczestnicy konkursu wraz z opiekunami zostaną zaproszeni na nią 
mailowo.  

II. Organizatorzy Konkursu 

◼ Organizatorem Konkursu  jest Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Danuty Siedzikówny „Inki” we 
Wrocławiu. 

◼ Współorganizatorem konkursu jest Centrum Historii Zajezdnia i Światowy Związek Żołnierzy Armii 
Krajowej. 

◼ Patronat Honorowy nad konkursem objął Dolnośląski Kurator Oświaty. 
◼ Opiekę merytoryczną nas Konkursem sprawuje Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. 

III. Cele Konkursu 

◼ Popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych. 
◼ Promowanie twórczości uczniów starszych klasy szkoły podstawowej i uczniów szkół 

ponadpodstawowych.  
◼ Realizacja założeń edukacji medialnej. 
◼ Rozbudzanie ciekawości i kreowanie zainteresowań humanistycznych, inspirowanie do oryginalnych 

działań. 

IV. Temat konkursu – „Okruchy pamięci” 

◼  Zadaniem uczestników jest przeczytanie dwóch wywiadów z książki Krzysztofa Kunerta „Wrocławskie 
Rodziny Wyklęte. Od Bitwy Warszawskiej do Solidarności” (Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2) i 
przygotowanie pracy, w jednej z poniższych kategorii: 
praca plastyczna, wykonana w dowolnej technice i dowolnym formacie, która jest ilustracją do 
wybranego wywiadu; 
wiersz, list lub inna forma literacka, która będzie komentarzem do wybranego wywiadu; 
fotoreportaż, który będzie ilustrował wybrany wywiad (max 10 zdjęć wykonanych samodzielnie z 
krótkim komentarzem do każdego zdjęcia);  

V. Zasady zgłoszenia 

◼ Zgłoszenie pracy do udziału w Konkursie oznacza bezwarunkową zgodę na postanowienia niniejszego 
Regulaminu. 

◼ Prace mogą zgłaszać szkoły, biblioteki, świetlice, kluby i inne instytucje mieszczące się na terenie 
województwa dolnośląskiego.  



Regulamin konkursu „Okruchy pamięci”  

  

2 z 3 

◼ W przypadku osób niepełnoletnich w karcie zgłoszenia powinien podpisać się również rodzic lub 
opiekun prawny, który wyraża zgodę na udział swojego dziecka w Konkursie. Wyrażenie zgody jest 
równoznaczne z bezwarunkową akceptacją postanowień niniejszego regulaminu. 

◼ Autorem pracy może być jedna osoba. 
◼ Nadesłany prace nie były zgłaszane wcześniej w innych konkursach. 
◼ Nadesłanie pracy jest równoczesne z oświadczeniem uczestnika, że jest jego autorem. 
◼ Zgłoszone do konkursu prace oceni Jury powołane przez organizatora. 

VI. Nadsyłanie prac konkursowych 

◼ Prace należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie  do 24 marca 2023 r.  
◼ Prace można złożyć w szkole, przesłać tradycyjną pocztą lub wysłać drogą mailową: 
◼ Adres:       

 Liceum Ogólnokształcące  Nr I  im. Danuty Siedzikówny „Inki” we Wrocławiu  
ul. Ks. J. Poniatowskiego 9 
50-326 Wrocław  (z dopiskiem  „Okruchy pamięci”) 
 
jolanta.wroblewska@lo1.wroc.pl   
(w tym przypadku otrzymanie pracy konkursowej potwierdzimy w mailu zwrotnym) 

 
◼ Filmy zgłoszone po wyznaczonym terminie nie zostaną dopuszczone do udziału w Konkursie. 

VII. Nagrody 

◼ Jury przyzna I Nagrodę i wyróżnienie  w dwóch kategoriach: uczniowie 7-8 klas  szkół podstawowych i 
uczniowie szkół ponadpodstawowych – oceniając prace w osobnych kategoriach: 
praca plastyczna, praca literacka i fotoreportaż.  

◼ Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. Decyzje komisji kwalifikacyjnej oraz jury są 
ostateczne i niepodważalne. 

 

VIII. Uwagi ogólne 

◼ Uczestnik wyraża zgodę na promowanie zgłoszonych prac poprzez umieszczenie ich na stronie 
internetowej Organizatora.  

◼ Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i prezentację danych osobowych w ramach wykorzystania w 
trakcie Konkursu. Informacje takie jak: adres zamieszkania, telefon, e-mail, służą jedynie do celów 
związanych z organizacją Konkursu i pozostają do wyłącznej wiadomości organizatorów. 

◼ Zasady udziału w Konkursie określa wyłącznie niniejszy Regulamin. 

IX. Informacji udzielają 

Organizator konkursu: 

Jolanta Wróblewska, nauczyciel języka polskiego w LO Nr I                 jolanta.wroblewska@lo1.wroc.pl  

mailto:jolanta.wroblewska@lo1.wroc.pl
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Załączniki do Regulaminu: 
Załącznik nr 1: Pierwszy wywiad 
Załącznik nr 2: Drugi wywiad 
Załącznik nr 3: Karta zgłoszeniowa do Konkursu i Zgoda opiekuna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


