REGULAMIN II KONKURSU
HISTORYCZNEGO WIEDZY O
śOŁNIERZACH WYKLĘTYCH
„śołnierze Wyklęci.
Pamiętamy o Waszym
bohaterstwie”

I. Organizatorzy:
Komitet Organizacyjny Konkursu Wiedzy o śołnierzach Wyklętych, w skład którego
wchodzą:
• Małgorzata Podgórska-Paciorek (Fundacja i Stowarzyszenie Rozwoju
Obywatelskiego),
• Edyta śyła (Fundacja Ochrony Prawnej – Inicjatyw Społecznych OPIS),
• Iwona Stawicka-Matela,
• Wojciech Hardt (przewodniczący Rady Powiatu)
• Roman Ignasiak (radny gminy Grodzisk Mazowiecki)
• Malwina Grabowska (laureatka I edycji Konkursu)
• Paweł Kołkiewicz (Stowarzyszenie Solidarność Walcząca – Oddział
Warszawa)
II. Uczestnicy:
Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów oraz
ponadgimnazjalnych uczący się lub mieszkający w powiecie grodziskim.

szkół

III. Cele konkursu:
• kształtowanie postaw patriotycznych młodzieŜy poprzez propagowanie i
pogłębianie wiedzy o działalności oddziałów II Konspiracji w latach 19441963;
• kultywowanie wartości, ideałów i postaw Ŝołnierzy Polskiego Podziemia
Niepodległościowego po II Wojnie Światowej;
• zainspirowanie i zachęcenie młodzieŜy do podjęcia samodzielnych studiów nad
historią, sięgania do źródeł historycznych, badań i oceny tych źródeł.
IV. Organizacja konkursu:
1. Przedmiotem konkursu dla uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
jest przygotowanie pracy na temat śołnierzy Wyklętych. Przedmiotem pracy moŜe
być postać wybranego dowódcy, Ŝołnierza, oddziału, formacji zbrojnej. Praca
moŜe takŜe dotyczyć wybranego wydarzenia: bitwy, procesu sądowego czy być
poświęcona miejscom straceń i mordów dokonywanych na Ŝołnierzach II
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Konspiracji, itp.
2. Praca moŜe być w formie:
− pisemnej;
− słuchowiska radiowego;
− filmu
− prezentacji multimedialnej.
Wielkość pracy – pisemnej - minimum 4 strony A4 (czcionka komputerowa Times
New Roman 12, akapit 1,5 wiersza), słuchowiska radiowego – minimum 20 minut,
filmu – minimum 15 minut, prezentacji – minimum 15 stron prezentacji
multimedialnej.
Praca moŜe być uzupełniona załącznikami o dowolnym charakterze – zestawami
fotografii, filmami itp. Jakość załączników będzie brana pod uwagę przy ocenie
pracy.
Prace powinny być złoŜone na płytach DVD w 2 egzemplarzach lub wysłane
pocztą elektroniczną na adres wykleci.konkursgrodzisk@gmail.com
Konkurs rozpoczyna się w dniu 10 listopada 2012 roku. Ostateczny termin
zgłaszania prac upływa w dniu 10 lutego 2013 roku.
3. Przedmiotem Konkursu w kategorii szkół podstawowych (klasy IV-VI) jest praca
pisemna lub prezentacja.
Wielkość pracy pisemnej to minimum 2 strony A4 (czcionka komputerowa Times
New Roman 12, akapit 1,5 wiersza), prezentacji – minimum 10 stron prezentacji
multimedialnej
Komisja Konkursowa pod przewodnictwem prof. Jana śaryna, wyłoniona przez
Komitet Organizacyjny dokonuje oceny wszystkich prac konkursowych, w obu
kategoriach uwzględniając:
- poprawność historyczną treści,
- kompletne ujęcie i wyczerpanie tematu w oparciu o wskazane źródła,
- dobór materiałów źródłowych, np.: dokumenty, relacje, fotografie i tym
podobne.
- atrakcyjność wykonania,
- estetykę wykonania.
4. Przyjmujemy tylko prace indywidualne (nie zbiorowe).
5. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do zmiany nagrody głównej.
6. Razem z pracami naleŜy wysłać następujące informacje:
• imiona i nazwiska autorów prac oraz ewentualnie ich opiekunów
• do prac naleŜy takŜe dołączyć zgodę pełnoletniego autora, ewentualnie
rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku uczestników niepełnoletnich,
na ewentualne bezpłatne wykorzystanie pracy w druku, publikacje internetowe,
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medialne, ogłoszenie wyników konkursu, eksponowanie w innych miejscach,
z podaniem danych osobowych autora, celem popularyzacji konkursu zgodnie
z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (załączniki nr 1 i 2).
• adres e-mail i/lub telefon kontaktowy do ucznia biorącego udział w Konkursie
Informujemy, Ŝe wszystkie nadesłane na konkurs prace wraz z załącznikami nie będą
zwracane uczestnikom konkursu i zostaną zarchiwizowane przez Komitet
Organizacyjny Konkursu. Organizatorzy dopuszczają moŜliwość przetwarzania i
rozpowszechniania prac w całości lub fragmentarycznie.
Najlepsze prace w poszczególnych kategoriach zostaną zakwalifikowane do finału
Konkursu. Prace finałowe oceni Komisja Finałowa wyłoniona przez Organizatora.
Organizator powiadomi uczestników o wynikach Konkursu w terminie
do 25 lutego 2013 roku.

Patronat:
Instytut Pamięci Narodowej
Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich
Wicemarszałek Senatu RP Stanisław Karczewski
Mariusz Błaszczak, poseł na Sejm RP
V. Rozstrzygnięcie konkursu
Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub
zaskarŜeniu.
Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.
Nagrodą główną w Konkursie w kategorii uczniów szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych jest wycieczka do Brukseli połączona ze zwiedzaniem
Parlamentu Europejskiego.
Autorzy prac, które otrzymają wyróŜnienia zostaną nagrodzeni nagrodami
rzeczowymi.
Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy oraz wezmą udział we wspólnym
zwiedzaniu Sejmu RP na zaproszenie posła Mariusza Błaszczaka.
Organizatorzy dopuszczają moŜliwość przyznawania nagród specjalnych.
Nagrodzone oraz wyróŜnione prace będą upowszechniane w całości lub części w
ramach róŜnych inicjatyw Organizatora związanych z tematyką śołnierzy Wyklętych
oraz przez patronatów medialnych konkursu – portal www.tugrodzisk.pl,
www.solidarni.waw.pl
Zapraszamy na nasz profil na facebooku: www.facebook.com/wyklecikonkurs
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VI. Uwagi końcowe
Dodatkowe informacje dotyczące Konkursu udzielane są:
e-mail: wykleci.konkursgrodzisk@gmail.com
telefon: 509-411-225, 605-230-272, 511-161-726

Patroni Konkursu:

Patron medialny:
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Załącznik nr 1
OŚWIADCZENIE
rodziców/prawnych opiekunów
NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU
(wypełnić czytelnie drukowanymi literami)

………………………………………………………………
(imię i nazwisko uczestnika)

Po zapoznaniu się i akceptacji regulaminu Konkursu Historycznego „śołnierze Wyklęci. Bohaterowie
naszej wolności” organizowanego przez Komitet Organizacyjny II Konkursu Historycznego Wiedzy o
śołnierzach Wyklętych wyraŜam zgodę na bezpłatne publikacje pracy (druk, Internet, radio, telewizja,
wystawy) z podaniem danych osobowych autora, celem popularyzacji konkursu (Ustawa z 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych).

…………………………………………….
data i podpis rodzica/prawnego opiekuna

Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU
(wypełnić czytelnie drukowanymi literami)

………………………………………………………………
(imię i nazwisko uczestnika)

Po zapoznaniu się i akceptacji regulaminu Konkursu Historycznego „śołnierze Wyklęci. Bohaterowie
naszej wolności”. organizowanego przez Komitet Organizacyjny II Konkursu Historycznego Wiedzy o
śołnierzach Wyklętych wyraŜam zgodę na bezpłatne publikacje pracy (druk, Internet, radio, telewizja,
wystawy) z podaniem danych osobowych autora, celem popularyzacji konkursu (Ustawa z 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych).

…………………………………………….
Data i podpis uczestnika
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