Przygotuj dwa własne wykonania utworów
o różnym charakterze
nagraj je i umieść w serwisie YouTube
Wypełnij zgłoszenie
do 30 listopada 2021 r.
potem przygotuj jedną z pieśni/piosenek
patriotycznych i przyjdź na przesłuchanie
konkursowe.
Gala finałowa w Teatrze Muzycznym
w Łodzi.
Konkurs dla solistów / zespołów / chórów
Szczegóły w regulaminie

Włodzimierz Pajdowski –
Pseudonim
„Niemen”
urodził się w 1924 roku,
Żołnierz
AK,
stopień
wojskowy
podpułkownik.
Jesienią
1941
roku
zaprzysiężony do Związku
Walki Zbrojnej, a wiosną 1942 roku ponownie
złożył przysięgę już do Armii Krajowej. Zajmował
się łącznością, roznosił meldunki i paczki.
Zajmował się kolportażem prasy konspiracyjnej.
Niszczył dokumentu w gminach, zdobywał
żywność dla oddziału „Grzechotnika”. Największą
akcją w której uczestniczył była akcja za
Natolinem i dywersja na niemiecki pociąg z
żołnierzami jadącymi na front w 1943 roku.
W listopadzie 1954 roku został aresztowany w
Szczecinie i posądzony o szpiegostwo.
Gryzelda
Studzińska
pseudonim „Zela”
Gryzelda
Studzińska
rocznik1929 w Warszawie),
harcerka Szarych Szeregów,
uczestniczka
Powstania
Warszawskiego. Jako 11 –
latka 3 maja 1940 r. została przyjęta do 52.
Żeńskiej Drużyny Harcerek im. Klaudyny Potockiej
w
Warszawie.
W
ramach
działalności
konspiracyjnej brała udział w tajnych kompletach,
„małym sabotażu” oraz pełniła funkcję łączniczki
Szarych Szeregów. W czasie Powstania
Warszawskiego jako sanitariuszka niosła pomoc
rannym powstańcom. Po powstaniu wywieziona
do obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Po
wojnie zamieszkała na stałe w Łodzi i pracowała
przez kilkadziesiąt lat jako nauczycielka języka
polskiego.

Honorowe patronaty:
Wiceprezesa Rady ministrów, Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego
i Sportu prof. dr hab. Piotra Glińskiego
Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera
Łódzkiego Kuratora Oświaty Waldemara Flajszera

Wykonaj pracę plastyczną indywidualną
(przedszkola) lub zbiorową (szkoły podstawowe)
o tematyce patriotycznej, związanej z żołnierzami
Armii Krajowej.
Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do
dzieci w wieku przedszkolnym oraz do uczniów
klas I - III szkół podstawowych z terenu
województwa łódzkiego
Przyjmowanie prac do 30 listopada 2021 r.

Szczegóły w regulaminie

Stwórz autorski klip filmowy trwający 80 sekund,
którego tematem jest uczczenie 80 rocznicy
powstania Armii Krajowej, jej idei, bohaterów,
działalności oraz tradycji i spuścizny. Klip filmowy
może być w formie: dokumentalnej,
fabularyzowanej, wywiadu, teledysku itp.
Konkurs dla uczniów VII i VIII klas szkół
podstawowych i wszystkich klas szkół
ponadpodstawowych
z terenu województwa łódzkiego.
Autorstwo może być 1-3 osobowe
Przyjmowanie prac do 15 stycznia 2022 r.

Znajdź w swojej okolicy miejsce związane
z pamięcią o Polskim Państwie Podziemnym.
Zrób dobre zdjęcie tego miejsca.
Stwórz własny opis, a także
przepisz wszelkie napisy ze zdjęcia.
Zaloguj się na stronie i wprowadź dane.
Zbieraj więcej opisów i zdjęć.
Zdobywaj punkty.
Możesz działać w grupie lokalnej
maksymalnie 6 osobowej.
Punkty indywidualne pracują dla ciebie i grupy.
Przyjmowanie pinezek do 15 stycznia 2022 r.

Szczegóły w regulaminie:

Szczegóły w regulaminie:

