Mini-konkurs historyczny
Młodzi obiecują pamiętać! - Katyń 1940

Droga młodzieży,
Wiosną 1940 roku, dokładnie 80 lat temu, funkcjonariusze sowieckiego
NKWD wymordowali prawie 22 tys. polskich jeńców wojennych
w Katyniu, Charkowie i Kalininie (Twerze). Byli to wspaniali polscy
patrioci: żołnierze Wojska Polskiego, przedstawiciele polskiej inteligencji
oraz funkcjonariusze Policji Państwowej, Korpusu Ochrony Pogranicza,
Straży Granicznej i Służby Więziennej.

Prawda o ludobójstwie w Katyniu była utrzymywana aż do 1990 r. w zupełnej
tajemnicy przez Rosjan, którzy odpowiedzialność za to straszne morderstwo
przypisywali Niemcom. Dziś, choć o zbrodni katyńskiej wiemy zdecydowanie
więcej, to przywracanie pamięci i godne upamiętnianie jej ofiar wymaga jeszcze
wiele pracy. Naszym obowiązkiem jest troska, by w pamięci przyszłych pokoleń
zamiast prawdy nie pozostała biała plama...

W związku z bardzo trudną sytuację zarówno w
naszym kraju i jak całym świecie, która
spowodowana jest pandemią wirusa SARS-CoV-2,
nie możemy wspólnie w szkole upamiętnić zbrodni
katyńskiej. Nie znaczy to jednak, że nie możemy w
żaden sposób oddać hołdu polskim bohaterom –
ofiarom tej tragicznej sowieckiej zbrodni. Dlatego
zapraszamy uczniów klas IV – VIII do wzięcia udziału
w mini-konkursie historycznym:

Młodzi obiecują pamiętać! - Katyń 1940

Młodzi obiecują pamiętać! - Katyń 1940
Cel: Upamiętnienie 80 rocznicy zbrodni katyńskiej i oddanie
hołdu pomordowanym przez Sowietów ofiarom.

Szkoły: Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w
Zaborowie, Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka

Sucharskiego w Woli Przemykowskiej i Szkoła Podstawowa
im. Kazimierza Wielkiego w Uściu Solnym.
Uczniowie: IV – VIII SP.
Koordynacja i Jury: Klub Historyczny Contra Spem Spero.

Zasady mini-konkursu:
1. Wykonaj plakat przypominający o 80 – rocznicy zbrodni katyńskiej. W centrum plakatu powinno znajdować się widoczne
hasło: „Młodzi obiecują pamiętać! - Katyń 1940” Technika wykonania plakatu: dowolna. Rozmiar plakatu: minimum A3.
2. Zrób zdjęcie, na którym trzymasz wykonany przez siebie plakat. Do zdjęcia możesz również zaprosić członków swojej
rodziny! Im więcej osób pamięta tym lepiej! Format zdjęcia dowolny, ważne aby było wyraźne i przejrzyste, a plakat, hasło i
ludzie dobrze widoczni! Wolno przesłać tylko 1 zdjęcie! → zdjęcie nie ma obejmować samego plakatu a plakat i ludzi :)
3. Zdjęcie prześlij na adres mail: matmichalski1@o2.pl - jeśli nie otrzymasz maila zwrotnego to znaczy, że zgłoszenie nie
dotarło.
4. Wypełnij krótki formularz zgłoszeniowy i prześlij razem ze zdjęciem.
5. Wszelkie pytania można kierować na adres mail bądź numer telefonu: 791650078.
6. Grafiki, zdjęcia i rysunki, które mogą stać się inspiracją do wykonania plakatu znajdziesz bez problemu w Internecie.
7. Ostateczny termin przesłania zdjęcia: 9.04.2020 r.
8. Ogłoszenie wyników: 11.04.2020 r.
9. Dla zdobywców miejsc od I do III i wyróżnionych czekają dyplomy, nagrody książkowe, gry historyczne, a także wspaniała
ocena z historii! → Pamiętajmy jednak, że najważniejszą ideą konkursu jest pamięć i hołd dla naszych Rodaków!
10. Organizator zastrzega prawo nie rozstrzygania konkursu jeżeli wpłynie mniej niż 5 prac.
11. O wynikach konkursu zwycięzcy zostaną poinformowani drogą telefoniczną, a szczegółowe wyniki będą dostępne na
facebooku Klubu Historycznego Contra Spem Spero: https://pl-pl.facebook.com/KH.ContraSpemSpero/

Zapraszamy do udziału i życzymy
powodzenia!

