
XIX MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY 

„DARUJMY ŚWIATU POKÓJ”  

Oświęcim 2020  

pod patronatem Prezydenta Miasta Oświęcim    
 

 

Konkurs Plastyczny „Darujmy światu pokój” jest zaproszeniem skierowanym do dzieci i młodzieży 

do plastycznych wypowiedzi na temat otaczającej ich rzeczywistości,  w kontekście prawa do życia 

w świecie wolnym od wojen. Prace konkursowe powinny prezentować twórczość plastyczną będącą 

reakcją, przestrogą i protestem przeciwko złu dziejącemu się na świecie, przeciwko przemocy. 

Twórczość ta powinna być afirmacją życia, miłości i radości, idei poszanowania drugiego 

człowieka – niezależnie od koloru jego skóry, rasy czy wyznawanej religii.  

Organizator: - Oświęcimskie Centrum Kultury  

                       ul. Śniadeckiego 24 

                      32-600 Oświęcim.  

 

Jest to pierwszy, zaproponowany międzynarodowy konkurs, a więc dający możliwość konfrontacji 

z dziecięcymi twórcami z całego świata. Jednocześnie jednak jego temat jest niezwykle poważny  

i trudny dla dzieci, wymaga dużego zaangażowania i delikatności od opiekuna, który chce 

przybliżyć wiedzę na temat wojny. 

Nasza szkoła powiązana jest w sposób szczególny z tematyką walki o wolność i niepodległość -   

02.05.1994 roku nastąpiło uroczyste nadanie szkole imienia VII Obwodu „OBROŻA” Armii 

Krajowej. Uczniom regularnie przybliżana jest wiedza na temat Patrona podczas zajęć 

edukacyjnych, a także  poprzez uczestnictwo w obchodach Święta Szkoły, spotkania  

z kombatantami, konkursy wiedzy o patronie, wzbogacanie zbiorów Izby Pamięci, udział pocztu 

sztandarowego w imprezach szkolnych i miejskich.  Podczas corocznego Święta Szkoły uczniowie 

składają kwiaty pod tablicą upamiętniającą naszego Patrona. 

Ważne wydarzenia z życia szkoły związane są z Naszym Patronem i bohaterstwem polskich 

żołnierzy, min.: 

10.11.2007 - sesja popularnonaukowa „Generał Władysław Anders i jego żołnierze” 

10.12.2009 - posadzono „Dąb Katyński” - drzewo poświęcone pamięci podpułkownika Wincentego 

Kraczkiewicza  

27.06.2018r. - na sesji Rady Miasta Legionowo przedstawiciel Światowego Związku Żołnierzy 

Armii Krajowej Wojciech Jeute wręczył dyrektorowi szkoły p. Mariuszowi Borkowskiemu i 

nauczycielce historii p. Agnieszce Rydzewskiej odznaczenia pamiątkowe za zasługi dla  

Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. 



Każdy z rodziców zastanawia się czy z dzieckiem powinno się rozmawiać o zagrożeniach jakie 

niesie wojna? Niestety duża ilość informacji przekazywanych przez media powoduje, że wystarczy 

włączyć telewizję i obejrzeć jakiekolwiek wiadomości, by zobaczyć toczące się w chwili obecnej  

w różnych miejscach na świecie działania wojenne. W tej sytuacji właśnie osoby bliskie, rodzice są 

najlepszym źródłem wiedzy, które w sposób niezwykle wyważony, aby tą trudną tematyką dziecka 

nie przestraszyć, wytłumaczy na czym polega dobro i zło, do czego prowadzą konflikty.  

Może udział w zaproponowanym konkursie będzie motywem do poruszenia tego tematu. 

 

Jest kilka sposobów, aby przybliżyć dzieciom temat wojny i jej tragicznych konsekwencji. 

Napewno dobrą metodą jest bezpośredni kontakt z osobą, która przeżyła i pamięta te trudne czasy. 

Rozmowa z seniorem rodu z naszej lub zaprzyjaźnionej rodziny na temat ich przeżyć, wzbogacona 

o rekwizyty, np. medal, mundur wojskowy, a może zdjęcia z tamtego okresu w sposób naturalny 

uświadamia dzieciom realizm sytuacji – to naprawdę się wydarzyło, dziadkowie lub pradziadkowie 

widzieli na własne oczy działania wojenne, czuli strach, ale też mieli nadzieję. Jest wtedy okazja do 

porozmawiania o uczuciach, emocjach, do zadawania szczerych i spontanicznych pytań. Jeżeli nie 

mamy możliwości bezpośredniego kontaktu skorzystajmy z zasobów Muzeum Powstania 

Warszawskiego, gdzie przechowywane są nagrane opowieści ludzi, którzy przeżyli powstanie. 

Warto jest zabrać dziecko do muzeum, w którym odbywają się lekcje muzealne na różnych 

poziomach, prowadzone przez wykwalifikowanych pracowników, lub do innych miejsc pamięci 

narodowej. 

Powstały książki dla młodych czytelników na ten niełatwy temat, min. seria wydawnicza „Wojny 

dorosłych – historie dzieci”, w której wojenne historie opowiadają dzieciom dzieci. Rodzice mogą 

biorąc te książki do ręki przekonać się, jak pisze Wiesława Jędrzejczyk, redaktor naczelna 

Wydawnictwa Literatura: „że historie są napisane prostym, zrozumiałym językiem, że nie dotykają 

one głęboko i szczegółowo tych wydarzeń. My je ledwo muskamy, ale to po by zainteresować 

młodych czytelników historią, by dziecko wiedziało, że jak będzie starsze może sięgnąć po inną 

książkę na ten temat.”  

Jedną z takich książek jest „Czy wojna jest dla dziewczyn?” Pawła Beręsewicza (do wypożyczenia 

w  Powiatowej Bibliotece Publicznej w Legionowie). „Opowieść tym razem o Elce i jej mamie, 

pracującej w szpitalu dla rannych. Tata też jest obecny, tylko jakby w tle, bo jest daleko, kryje się w 

lesie, a różni źli ludzie próbują go znaleźć. Ela szybko dorasta, uczy się zwracać uwagę na to co 

mówi, nie ufa nikomu, nie płacze, kiedy mamę zabierają do Oświęcimia. Jest dzielna. Ela uczy się 

uważać na słowa. Radzić sobie, nie beczeć. I dochowywać najprzeogromniejszych tajemnic! A 

przecież jest tylko małą dziewczynką i nie powinna dźwigać tak wielkich ciężarów. O wiele 

bardziej niż jej przedwojenny przyjaciel Antek, który twierdził, że wojna nie jest dla dziewczynek.” 



Kolejna pozycja książkowa to „Zaklęcie na „w” Michała Rusinka. 

 

Dla chętnych do udziału w konkursie kilka informacji od organizatora.  

Cele konkursu:  

- propagowanie idei pokoju i poszanowania praw człowieka, 

- prezentacja dążeń i osiągnięć twórczych dzieci i młodzieży w tematyce określonej hasłem 

programowym konkursu,       

- rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci i młodzieży,       

- poszukiwanie twórczych rozwiązań,       

- rozwijanie umiejętności dostrzegania i przeżywania zjawisk zachodzących w otaczającym 

świecie, będących naruszeniem prawa do spokojnego i godnego życia.  

 Zasady uczestnictwa:  

1. Hasło konkursu: „Darujmy światu pokój”.  

2. Uczestnicy: dzieci i młodzież w wieku od 7 do 19 lat. Prace indywidualnych autorów. Prace 

zbiorowe nie będą oceniane.  

3. Ilość i format prac: maksymalnie 2 prace jednego autora  w formacie A3 (42 x 29,7 cm). Prace 

nie mogą być podklejane ani oprawione.  

4. Technika: malarstwo, pastel, rysunek, grafika oraz dowolne techniki płaskie,  z wyłączeniem 

batiku i malarstwa na szkle.            

Prace przyjmowane będą w wersji elektronicznej do 31 lipca 2020 roku  (skan lub zdjęcie, jpg, 

minimum 1MB, plik podpisany imieniem i nazwiskiem), w tytule maila proszę wpisać nazwę 

konkursu, w treści maila powinny się znaleźć dane autora: imię i nazwisko, wiek, klasa, adres 

autora lub adres placówki przesyłającej prace oraz mail kontaktowy: 

magda.prochowska@ock.org.pl   

  

Informacja o wynikach konkursu zostanie podana na stronie internetowej OCK: 

www.ock.org.pl   

 Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie Oświęcimskiego Centrum Kultury.  

 O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni mailem.  

  

Komisarz konkursu: Magdalena Prochowska Oświęcimskie Centrum Kultury, tel. (33) 842 25 

75, 842 44 61, 842 44 63, e-mail: magda.prochowska@ock.org.pl   

  

Życzę wielu sukcesów 


