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Konkurs „Sojusznicy 1920” poświęconego 100.
rocznicy Sojuszu Piłsudski – Petlura
Redakcja „Słowa Polskiego” oraz Konsulat Generalny RP w
Winnicy zaprosili Instytut Pamięci Narodowej Oddział w
Rzeszowie do współpracy, jako Partnera konkursu „Sojusznicy
1920”, poświęconego 100. rocznicy Sojuszu Piłsudski-Petlura.

Zgodnie z regulaminem zakończono
przyjmowanie prac do konkursu „Sojusznicy
1920” / Завершився прийом робіт на
конкурс «Союзники 1920»

Przedmiotem konkursu „Sojusznicy 1920”,
organizowanego z okazji 100-ej rocznicy
Sojuszu Piłsudski-Petlura Konsulat Generalny
RP w Winnicy oraz Redakcja „Słowa
Polskiego” w partnerstwie z Oddziałem
Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie
oraz Centrum Historii Winnicy było
przygotowanie i nadesłanie prac zgodnie z
wytycznymi Regulaminu do 16 maja 2020
roku na adres email: PL1920UA@gmail.com.

Zgłoszenia nadeszły dla wszystkich trzech kategorii konkursowych. Najwięcej - dla III
(starsza młodzież i dorośli). Ciekawostką jest fakt iż dwie prace nadeszły z Polski - z
Krakowa oraz Ulanicy.
Organizatorzy i Partnerzy serdecznie dziękują za aktywny udział, pięknie opracowane prace
konkursowe i przypominają, że Konkurs będzie rozstrzygnięty do dnia 31 maja 2020 roku.

Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną w ciągu 3
(trzech) dni od daty rozstrzygnięcia  Konkursu  na adres e-mail, z którego została wysłana
praca konkursowa.

Конкурс „Союзники 1920”, організаторами якого є Генеральне консульство
Республіки Польща у Вінниці та Редакція «Слова Польського» у партнерстві із
Відділенням Інституту Національної Пам’яті Польщі у Жешові і Центром історії
Вінниці, полягав на приготуванні і надісланні конкурсних робіт, відповідно до умов
Положень конкурсу до 16 травня 2020 року за адресою PL1920UA@gmail.com.
Організатори і Партнери щиро дякують за активну участь, чудово підготовлені
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конкурсні роботи і нагадують, що їх опрацювання і визначення переможців
триватиме до 31 травня 2020 р.

Переможці Конкурсу будуть повідомлені про свою перемогу електронною поштою
протягом 3 (трьох) днів від дати його завершення на адресу, з якої була надіслана
конкурсна робота.


