
 

Organizatorzy konkursu: Gminne Centrum Kultury w Kobylanach oraz GMINA TERESPOL 
Kobylany, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, 21-540 Małaszewicze, tel. 83 411 20 60, e-mail: biurogck@gminaterespol.pl 

 

 

 

Preambuła Ustawy z dnia 3 lutego 2011 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych (Dz.U. z 2011 r. Nr 32, poz. 160): „W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom 

antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, 

walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych 

społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawiali się sowieckiej 

agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu… ” 

 

 

GMINNE CENTRUM KULTURY W KOBYLANACH 

ZAPRASZA UCZNIÓW KLAS: V – VIII 

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY TERESPOL 

DO UDZIAŁU W KONKURSIE PT. 

„BOHATEROWIE NIEZŁOMNI – SYLWETKI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH” 

 

 

  

Organizator: 

Gminne Centrum Kultury w Kobylanach 

Gmina Terespol 

 

Cele konkursu:  

1. Upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 

2. Upowszechnianie wśród uczniów szkół podstawowych Gminy Terespol wiedzy  

o żołnierzach antykomunistycznego podziemia, którzy walczyli o niepodległość Polski  

po II wojnie światowej.  

3. Upowszechnianie wiedzy historycznej istotnej dla tożsamości narodowej, regionalnej  

oraz kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych.  

4. Wdrażanie uczniów do samokształcenia, rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień 

uczniów.  

5. Kształtowanie postaw patriotycznych uczniów poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy 

o działalności drugiej konspiracji w latach 1944-1963.  

6. Kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego 

walczących o suwerenną Polskę po zakończeniu II wojny światowej.  
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Warunki uczestnictwa w konkursie: 

1. Temat pracy konkursowej brzmi: „Bohaterowie Niezłomni – sylwetki Żołnierzy 

Wyklętych”.  

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w kategorii klas: V – VIII szkół podstawowych.  

3. Każdy uczestnik konkursu przygotowuje pracę pisemną – życiorys jednego z Żołnierzy 

Wyklętych.  

4. W pracy konkursowej główny nacisk powinien być położony na akcje bojowe dokonane 

przez opisywanego Żołnierza Wyklętego. Życiorys musi również zawierać źródła, z których 

korzystał autor. 

5. Prace pisemne powinny zawierać: od 2 do 4 stron tekstu formatu A4, tekst zasadniczy – 

czcionka Times New Roman 12, odstęp 1,5 oraz przypisy – czcionka Times New Roman 

10, odstęp 1. Preferowane prace w formacie pdf. 

6. Pracę konkursową należy przesłać mailem na adres: biurogck@gminaterespol.pl do dnia     

22 lutego 2021r. do Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach. 

7. Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę.  

8. Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia wypełnioną przez rodzica/opiekuna. 

9. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane jedynie w celach konkursowych  

i nie zostaną udostępnione osobom trzecim. 

 

Kryteria oceny prac i nagrody: 

1. Prace będą oceniane pod kątem: poprawności merytorycznej, czyli zgodności treści  

z prawdą historyczną o Żołnierzach Wyklętych, poprawności językowej, samodzielności. 

2. Plagiatowanie tekstów będzie dyskwalifikowało pracę.  

3. Komisja konkursowa powołana przez organizatora spośród dostarczonych prac wyłoni 

trzech laureatów konkursu. Decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. 

4. Laureatom konkursu zostaną przyznane nagrody za zajęcie I, II i III miejsca. 

5. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

6. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 1 marca 2021r. na fanpage i stronie internetowej 

Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach. 

7. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy GCK pod numerem tel. 83 411 20 60. 

 

Postanowienia końcowe: 

1. Przesłanie pracy konkursowej wraz z kartą zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją 

niniejszego regulaminu. 

 

 


