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Zespół Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach 

we współpracy z Gminą Terespol  

i Gminnym Centrum Kultury w Kobylanach 

zaprasza uczniów do udziału 

w V KONKURSIE HISTORYCZNYM   

„ŻOŁNIERZE WYKLĘCI – BOHATEROWIE NIEZŁOMNI  

-  PRZYWRÓĆMY  ICH  CZYNY  POWSZECHNEJ PAMIĘCI” 
 

Patronat Honorowy: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie 

 

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… ” 

 

Celem Konkursu jest: 

1. Upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych - 1 marca 2023. 

2. Upowszechnianie wśród uczniów  wiedzy o żołnierzach podziemia antykomunistycznego, 

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 młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy 

o działalności drugiej konspiracji w latach 1944-1963. 

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

po II wojnie światowej. 

 



Warunki uczestnictwa w Konkursie: 

1. Temat pracy konkursowej brzmi: „ŻOŁNIERZE  WYKLĘCI  – BOHATEROWIE 

NIEZŁOMNI - PRZYWRÓĆMY ICH CZYNY POWSZECHNEJ PAMIĘCI”   

2. Konkurs skierowany jest do uczniów   szkół podstawowych i ponadpodstawowych                           

w  Gminie Terespol. 

3. Uczestnik  Konkursu Historycznego, przygotowuje samodzielnie jedną pracę w swojej 

kategorii: 

szkoła podstawowa: 

klasy I-V – plakat   - praca plastyczna  wykonana w dowolnej technice,  w  wymiarze  A3, 

klasy VI-VIII - komiks – praca  oparta na prawdzie historycznej opowiadająca o losach 

bohatera, powinna tworzyć zamkniętą całość o objętości minimum 2, a maksymalnie  

3 ponumerowanych stron formatu A4, wykonanie techniką dowolną. 

szkoła ponadpodstawowa: 

praca pisemna (list do bliskich bohatera, esej, opowiadanie o bohaterze) oparta na prawdzie 

historycznej, zawierająca autorefleksję autora, poprawna językowo. Powinna zawierać   

3 - 4 strony tekstu formatu A4. Tekst zasadniczy – czcionka Times New Roman, 12, odstęp 1; 

przypisy – czcionka Times New Roman, 10, odstęp 1. Powyższe limity nie dotyczą zdjęć. 

prezentacja multimedialna (od 10 do 15 slajdów opowiadających spójną historię wydarzenia 

lub osoby. Dodatkowo w prezentacji slajd tytułowy, oraz końcowy z informacją o autorze.   

Można wykorzystać dostępne zdjęcia pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia. 

Prezentację należy dostarczyć na pamięci przenośnej. Mile widziane dodatkowe dołączenie 

zamkniętej wersji w formie pokazu. 

4. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez ucznia, 

wcześniej niepublikowanymi. 

5. Plagiaty tekstów oraz skopiowane grafiki i filmy bez podania źródła dyskwalifikują pracę. 

6. Prace konkursowe należy dostarczyć do 14 lutego 2023 roku do sekretariatu Zespołu Szkół 

im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach, ul. Wiejska 7a, 21-540 Małaszewicze. 

7. Opiekunowie prawni dzieci biorących udział w Konkursie i  pełnoletni uczestnicy do pracy  

powinni dołączyć wypełnioną  metryczkę, wyrażającą zgodę na udział i akceptację regulaminu 

oraz klauzuli  informacyjnej (załącznik nr 1).  

8. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą 

udostępniane podmiotom  trzecim. 

 

 

 

 



Wyniki konkursu i nagrody: 

1. Komisja Konkursowa powołana przez Gminne Centrum Kultury w Kobylanach, spośród 

przekazanych prac w poszczególnych kategoriach  wyłoni laureata konkursu. Decyzja Komisji  

jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. 

2. Nagrodą główną jest statuetka, nagroda rzeczowa i pamiątkowy dyplom, przyznane będą 

dyplomy i nagrody za drugie i trzecie miejsce. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają 

pamiątkowe dyplomy. 

3. Fundatorem nagród rzeczowych jest Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie oraz 

Gminne Centrum Kultury w Kobylanach. 

4. Organizator powiadomi szkołę ucznia o wynikach konkursu.  

5. Wręczenie nagród odbędzie się 1 marca 2023r. na sali konferencyjnej Urzędu Gminy 

Terespol. 

6. Dodatkowych informacji  udziela nauczyciel historii: Małgorzata Sowa tel. 503 044 412. 

Postanowienia końcowe: 

1. Uczestnik przekazując pracę na Konkurs, zgadza się na jej ekspozycję w Gminnym Centrum 

Kultury w Kobylanach.     

Materiały rekomendowane : 

1. 100 żołnierzy wyklętych, red. nacz. Ireneusz Korpyś, Wydaw. Św. Filipa Apostoła, 

Częstochowa 2018; 

2. Nowak Szymon, Dziewczyny wyklęte, Wydawnictwo Fronda, Warszawa 2016; 

3. Wieliczka-Szarkowa Joanna, Żołnierze wyklęci : niezłomni bohaterowie, Wydawnictwo AA, 

Kraków 2013; 

4. Żołnierze wyklęci : antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 r., wybór i oprac. 

5. Grzegorz Wąsowski, Leszek Żebrowski, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 1999. 

6. Rajski Kajetan, Wilczęta – rozmowy z dziećmi Żołnierzy Wyklętych, Wydawnictwo Pro Patria, 

Warszawa 2014 

Strony internetowe: 

https://podziemiezbrojne.ipn.gov.pl/ 

https://muzeumzolnierzywykletych.pl/ 

https://przystanekhistoria.pl/ 

https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/66289,Zolnierze-Niezlomni-Zolnierze-Wykleci-cykletiud-

filmowych.html 

https://www.prezydent.pl/kancelaria/zolnierze-wykleci/ostatni-komencanci-ostatnizolnierze/ 

https://ipn.poczytaj.pl/                                         

                                                                                      Zapraszamy do udziału w Konkursie. 

WŁĄCZ SIĘ W ICH  UPAMIĘTNIENIE! 

https://podziemiezbrojne.ipn.gov.pl/
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/66289,Zolnierze-Niezlomni-Zolnierze-Wykleci-cykletiud-filmowych.html
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/66289,Zolnierze-Niezlomni-Zolnierze-Wykleci-cykletiud-filmowych.html


 

                   METRYCZKA PRACY KONKURSOWEJ                    Załącznik nr 1 

- imię i nazwisko proszę wypełnić drukowanymi literami 

Dane autora pracy 

Imię   

i nazwisko ucznia   

 

 

Klasa   

 

Kategoria wiekowa  

Nazwa i adres szkoły/placówki 

 

 

Opieka merytoryczna nauczyciela: 

 



1. Wyrażam zgodę  na utrwalanie wizerunku i jego publikowanie w związku z udziałem  

w V KONKURSIE HISTORYCZNYM  „ŻOŁNIERZE WYKLĘCI – BOHATEROWIE  

NIEZŁOMNI - PRZYWRÓĆMY ICH CZYNY  POWSZECHNEJ PAMIĘCI” 

organizowanym  przez Zespół Szkół im. Kornela Makuszyńskiego                                     

w Małaszewiczach, ul. Wiejska 7a, 21-540 Małaszewicze  

we współpracy z Gminą Terespol i Gminnym Centrum Kultury w Kobylanach.  

2.Akceptuję warunki regulaminu w/w Konkursu 

 

………………………………………… 

     /imię i nazwisko autora pracy        
                                                   

                                               …………………………………………………… 

                 (czytelny podpis  pełnoletniego uczestnika konkursu lub opiekuna prawnego dziecka niepełnoletniego)  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO – informujemy, że Administratorem Państwa danych 

osobowych jest Zespół Szkół  im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach zwany dalej Administratorem. 

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych. Dane kontaktowe Inspektora 

Ochrony Danych (IOD): Ewa Stawska tel. 503 044 412. 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji określonej sprawy i nie będą udostępniane 

podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Podstawą 

przetwarzania Państwa danych osobowych jest art.6 ust.1 a/b/c/d/e RODO. 

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zrealizowania sprawy, w przypadku niepodania danych 

niemożliwa jest realizacja celu. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu 

nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  

w tym profilowaniu. Państwa dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do realizacji celu, 

przez czas określony w szczegółowych przepisach prawa. 

 


