
REGULAMIN 

PRZEGLĄDU PLASTYCZNO-LITERACKIEGO 

na okoliczność 81. rocznicy Bitwy pod Cześnikami  

 

„II wojna światowa na terenie Gminy Łabunie we wspomnieniach jej mieszkańców. 

Interpretacje dzieci i młodzieży”. 

 

 

W bieżącym roku przypada 81. rocznica Bitwy pod Cześnikami. Bitwy, stoczonej  w dniach 

21-22 września 1939 r., kiedy to 39 Dywizja Piechoty (rezerwowa) nieopodal wsi Cześniki, 

starła się ze stroną niemiecką: 4 Dywizją Lekką oraz 27 Dywizją Piechoty z 14 Armii 

Niemieckiej.  

Bitwa pozostała nierozstrzygnięta. Polacy ponieśli straty w wysokości: 200 zabitych, 

600 rannych; Niemcy - straty podobne. Polacy wzięli do niewoli ok. 100 jeńców i zdobyli ok. 

150 motocykli i samochodów. Zacięte walki toczyły się o wzgórze 256 na pograniczu 

Cześnik i Bródka. Jednocześnie trwały niezwykle ciężkie zmagania wojenne o Barchaczów, 

który to przechodził z rąk do rąk, a wieś ta w wyniku krwawych walk została doszczętnie 

spalona.  

Na okoliczność rocznicy walk, planujemy konkurs literacko-plastyczny  „II wojna 

światowa na terenie Gminy Łabunie we wspomnieniach jej mieszkańców. Interpretacje dzieci 

i młodzieży”.  

Proponujemy uczniom, by w oparciu o wspomnienia rodziców, dziadków i babć, 

sąsiadów, przy wsparciu nauczyciela wykonali pracę plastyczną lub literacką, inspirowaną 

wydarzeniami II wojny światowej, które wydarzyły się na terenie całej Gminy Łabunie 

(epizody wojenne, ucieczki, aresztowania, sytuacje rodzin, np. wysiedlenie, widok wsi po 

spaleniu, obraz zniszczonych gospodarstw, los zwierząt przydomowych w tym czasie, itp..) 

 

§ 1 Organizatorzy  

Przegląd organizowany jest przez Bibliotekę Publiczną Gminy Łabunie pod patronatem 

Wójta Gminy Łabunie. 

 

§ 2 Cele przeglądu 

Cele: 

- upamiętnienie 81. rocznicy Bitwy pod Cześnikami, złożenie hołdu ofiarom czasu wojny, 



- pielęgnowanie historii swojej Małej Ojczyzny 

 - integracja poszczególnych grup społecznych i środowiskowych poprzez wspólne działanie i 

udział w promocji. 

- zachęcanie do kreatywnego działania,  

 

Główne zadania: 

- inicjowanie działań twórczych, 

- promocja w środowisku lokalnym i prasie regionalnej twórczych osób z terenu gminy,   

- promowanie aktywnego stylu życia wśród całej społeczności lokalnej, 

- rozwijanie kreatywności i ciekawości poznawczej uczestników. 

 

§ 3 Uczestnicy 

 

Przegląd adresowany jest do uczniów szkół podstawowych gminy Łabunie. Obejmuje dwie 

kategorie twórczości – literaturę (relacje, wspomnienia) i szeroko rozumianą twórczość 

artystyczną ze szczególnym uwzględnieniem prac plastycznych, wykonanych technikami 

farb, pasteli oraz grafik. 

 

§ 4 Prace 

Motywem przewodnim przeglądu jest hasło „II wojna światowa na terenie Gminy Łabunie we 

wspomnieniach jej mieszkańców. Interpretacje dzieci i młodzieży” 

 

1. Prace plastyczne  

Format pracy: nie może być mniejszy niż A4 (148 mm x 210 mm maksymalnie A2 

(420x594mm). Technika pracy dowolna  

 

2. Prace literackie  

Praca literacka powinna być samodzielna, nigdzie nie publikowana. Może zostać napisana za 

pomocą programu komputerowego lub odręcznie. 

 

Zakwalifikowane zostaną tylko prace własnego autorstwa. Do każdej pracy powinna zostać 

dołączona informacja zawierająca następujące dane: imię i nazwisko autora pracy, wiek, 

klasa, dane szkoły, imię i nazwisko opiekuna pod kierunkiem, którego powstała praca.  



Prace należy dostarczać do 22 września 2020 r. do Biblioteki Publicznej Gminy Łabunie 

osobiście (plastyczne) lub w wersji elektronicznej (literackie) na adres biblabunie@vp.pl. 

 

§5 Przetwarzanie danych osobowych 

Zgłoszenie prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestników na przetwarzanie 

przez Organizatorów danych osobowych oraz upublicznienie ich wizerunku na potrzeby 

zadania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst 

jednolity: Dz. U. 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). 

2. Osoby zgadzają się, na opublikowanie danych na stronach internetowych Organizatora i 

innych portalach lokalnych. 

 

§ 6 Nagrody 

Przewiduje się nagrody dla pierwszych miejsc z każdej z dziedzin oraz upominki dla 

wyróżnionych uczestników przeglądu. 

 

§ 7 Uwagi końcowe 

 

1. Uczestnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu. 

2. Prace nie będą zwracane, stają się własnością Organizatora i mogą zostać wykorzystane w 

działaniach informacyjno-edukacyjnych na terenie Gminy Łabunie, w mediach 

społecznościowych i prasie regionalnej, z zachowaniem autorstwa. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie pełnię praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji 

do zgłoszonych prac. 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac w celach 

reklamowych (w prasie, katalogach i plakatach, wystawach). 

 

Laureatów przeglądu, wraz z informacją o dacie i miejscu wręczenia nagród podamy 24 

września, na stronie internetowej Biblioteki Łabunie. 

 

 

 


