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Międzynarodowy konkurs dla dzieci i młodzieży
„Niedźwiedź Wojtek – żołnierz gen. Andersa”
Konkurs polegał na wykonaniu kartki pocztowej lub komiksu.

 

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN Oddział w Rzeszowie zaprasiło
nauczycieli i uczniów do udziału w konkursie poświęconym historii niedźwiedzia
Wojtka, który wraz z polskim wojskiem przebył szlak bojowy armii Andersa. 

Ze względu na duże zainteresowaniem konkursem organizatorzy postanowili zaprosić do
udziału w nim wszystkich chętnych, także spoza Podkarpacia i Szkocji.

Konkurs polegał na wykonaniu kartki pocztowej lub komiksu, w polskiej wersji językowej,
przedstawiającego epizod związany z niedźwiedziem Wojtkiem, rozgrywający się na tle
działań Wojska Polskiego na Wschodzie a następnie 2. Korpusu Polskiego w czasie II wojny
światowej. Komiks ma stanowić zamkniętą całość o objętości do 10 plansz,
przedstawionych w pionie i podzielonych na kadry/klatki. Kartka  pocztowa składać się ma
z  jednej strony . Obie prace w formacie A4. Ponadto do kartki pocztowej należy dołączyć
krótki opis historyczny nieprzekraczający 500 znaków.

Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:

9–12 lat

13–16 lat
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Przed wysłaniem pracy należy wypełnić formularze dołączone do regulaminu konkursu

Jest to zgłoszenie i zgoda rodzica/ opiekuna konieczna do przyjęcia pracy przez komisję
konkursową. Należy je wydrukować, uzupełnić, podpisać i dołączyć do pracy, a następnie
całość dostarczyć szkolnemu opiekunowi konkursu. Szkoły wysyłają prace konkursowe
pocztą elektroniczną do 27 kwietnia 2021 r. zgodnie z instrukcją zamieszczoną w
załączniku. 

Z Polski na adres: maciej.redziniak@ipn.gov.pl

Ze Szkocji na adres: info@szkolabezgranic.org           

W temacie podając: Konkurs „Niedźwiedź Wojtek – żołnierz gen. Andersa”

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 18 maja 2021 r.

Nagrody dla zwycięzców zostaną przesłane pocztą

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela na terenie Polski Maciej
Rędziniak; adres e- mail: maciej.redziniak@ipn.gov.pl , na terenie Szkocji Joanna
Ulatowska tel.  +44 (0) 752 634 9494 adres e- mail: info@szkolabezgranic.org  

W załącznikach:

Regulamin konkursu1.

Zgłoszenie do konkursu2.

Zgoda na udział w konkursie3.

Klauzula informacyjna4.

Instrukcja pakowania i wysyłania prac. Instrukcja pomagająca zeskanować a5.
następnie skompresować i wysłać prace drogą mailową.        

Podmiotem prowadzącym i realizującym konkurs jest  Oddziałowe Biuro Edukacji
Narodowej IPN w Rzeszowie.
Patronami honorowymi konkursu są: 

Pani Aileen Orr – autorka książki Niedźwiedź Wojtek. Niezwykły żołnierz Armii
Andersa.

Podkarpacki Kurator Oświaty

Współorganizatorami konkursu są:

Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Edynburgu 

Szkoła Bez Granic im. Niedźwiedzia Wojtka w Edynburgu
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Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli

Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej
w Rzeszowie

Przed przystąpieniem do konkursu zachęcamy do zapoznania się z filmem „Miś
Wojtek”

Warto zobaczyć instrukcję gry „Miś Wojtek” zawierającą podstawowe informacje historyczne i
wykaz literatury pozwalającej na szersze zapoznanie z
tematem: https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/materialy-edukacyjne/gry/gry-planszow/82248,Mi
s-Wojtek.html

Zachęcamy także do obejrzenia poniższego materiału, który może być wskazówką
do powstawania komiksu. 

https://www.youtube.com/watch?v=D-O21w3CuLA

https://www.youtube.com/watch?v=-VFG-22R-14

https://www.youtube.com/watch?v=PRwKmTNPGBQ

https://www.youtube.com/watch?v=PRdSpzLA6mw

https://www.youtube.com/watch?v=KXwZSsUlZWY

https://www.youtube.com/watch?v=qToKUwpdgFY

https://www.youtube.com/watch?v=ytHG6mXkxyM

https://www.youtube.com/watch?v=m9lnXnctnac

https://www.youtube.com/watch?v=JPHUMTtri8A

 

„Niedźwiedź Wojtek – żołnierz gen. Andersa” –
podsumowanie i wyniki międzynarodowego
konkursu dla dzieci i młodzieży
Niepozorny niedźwiadek, którego losy splotły się nierozerwalnie z losami Polaków
walczących o wolność dla siebie i swoich bliskich, stał się inspiracją do zorganizowania
konkursu, którego zadaniem było zainteresować młodych ludzi naszą wspólną historią, a w
szczególności losami żołnierzy 2 Korpusu Polskiego.

Oceniając ilość (ponad 400 prac) i jakość nadesłanych prac konkursowych jesteśmy pewni, że
udało się nam osiągnąć zamierzony cel. Mamy nadzieję, że Wy mieliście równie dużo radości i
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frajdy podczas tworzenia swoich prac jak my podczas ich oceniania. W imieniu wszystkich
organizatorów, patronów oraz tych, którzy zaangażowali swój czas i energię w prace przy
konkursie pragniemy, wszystkim i każdemu z osobna, serdecznie podziękować i zaprosić do
udziału w kolejnej edycji, która rozpocznie się początkiem 2022 roku. A oto lista nagrodzonych
osób. 

Ogłaszamy wyniki konkursu i nazwiska nagrodzonych uczestników: 

Kategoria: projekt pocztówki

Grupa wiekowa 9-12 lat
1. miejsce – Adrian Kopa
2. miejsce – Michał Dubaj, Oliwier Dańczyszyn
3. miejsce – Natasha Galarza-Gac, Lena Madej

Wyróżnienia

Adam Turek
Dominik Ciebiera
Emilia Wielgos
Gabriela Pazdan
Julia Drozd
Julia Wasylik
Kacper Materowski
Karolina Babka
Klaudia Szczepanik
Maja Kwiatkowski
Oliwia Nowak
Przemysław Rataj
Szymon Pelc

Grupa wiekowa 13-16 lat

1. miejsce – Martyna Dmuchała
2. miejsce – Jagoda Tomkiewicz, Milena Mucha
3. miejsce – Dominika Wajda, Oliwia Kumorkiewicz

Wyróżnienia:

Anna Tomecka
Justyna Sagan
Kamila Borkowska
Krystian Kopa
Magdalena Kotuła
Miłosz Majka



Nataniel Warchoł

Kategoria: komiks

Grupa wiekowa 9-12 lat

1. miejsce – Maria Luciano, Sara Luciano
2. miejsce – Karina Brynecka
3. miejsce – Emilia Czeluśniak

Wyróżnienia:

Aleksandra Lorens
Patryk Niwiński
Paulina Zielińska

Grupa wiekowa 13-16 lat

1. miejsce – Kinga Kawa, Mateusz Motyka
2. miejsce – Julia Rokita
3. miejsce – Amanda Krukar, Oliwia Banaś

Wyróżnienia:

Bartosz Smolarski
Maja Siupik
Szymon Boćko

PLIKI DO POBRANIA

1. Regulamin konkursu „Niedźwiedź Wojtek – żołnierz gen. Andersa” (docx, 27.14 KB) 12.03.2021
10:16
2. Zgłoszenie do konkursu (docx, 12.97 KB) 09.03.2021 09:12
3. Zgoda na udział w konkursie. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego (docx, 13.04 KB)
09.03.2021 09:12
4. Klauzula informacyjna (docx, 15.49 KB) 09.03.2021 09:12
5. Instrukcja pakowania i wysyłania prac (docx, 14.01 KB) 09.03.2021 10:42
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