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 III  SZKOLNY  KONKURS PLASTYCZNO – HISTORYCZNY  

  O ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH  – BOHATERACH NIEZŁOMNYCH”. 

 PT.” PRZYWRÓĆMY ICH SYLWETKI  POWSZECHNEJ PAMIĘCI”    

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… ” 

Organizator  Konkursu: 

Zespół Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach  

Celem Konkursu jest: 

1. Upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Bohaterów Niezłomnych. 

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 sylwetki powszechnej pamięci”                    

2.  Konkurs odbędzie się w kategorii klas: I-III 

3.  Prace konkursowe należy dostarczyć do 25 lutego 2021 roku do sekretariatu Zespołu 

Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach w godzinach jego pracy. 

4.  Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice, na dowolnym  

materiale w  wymiarze nie większym niż A3. 

5. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność. 

6.  Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nieopublikowanymi. 

7.  Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę. 

8.  Każdy uczestnik Konkursu powinien do pracy dołączyć wypełnioną przez rodzica/ 

opiekuna metryczkę. 

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

udostępniane podmiotom trzecim. 

Wyniki konkursu i nagrody: 

1. Komisja Konkursowa powołana przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni 

miejsca I<II<III, zwycięscy otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. 

2. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

3. Wyniki  zostaną ogłoszone na stronie szkoły  1 marca w   Narodowy Dzień Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych 

4. Wszelkich dodatkowych informacji  udziela nauczyciel historii : Małgorzata Sowa . 

Postanowienia końcowe: 

1. Przekazując pracę na Konkurs, uczestnik zgadza się na jej ekspozycję  na wystawie . 

2. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin. 

 

                                                                             

                                                                                      Zapraszamy do udziału w Konkursie. 

 
WŁĄCZ SIĘ W ICH  UPAMIĘTNIENIE! 

 

 

 

 

 



METRYCZKA PRACY KONKURSOWEJ 
Dane autora pracy 

Imię  
i nazwisko 
ucznia   

 

Klasa   
 

  

Nazwa i adres szkoły/placówki 
 
 
 

 

OŚWIADCZENIE  

 1.Ja niżej podpisany/a oświadczam, że (proszę o wpisanie X w odpowiednią kratkę): 

❒ Wyrażam zgodę ❒ Nie wyrażam zgody 

 na utrwalanie wizerunku mojego dziecka   i publikowaniem ich  w  związku   z 

organizacją   Konkursu plastyczno – historycznego pt. Żołnierze Wyklęci– 

Bohaterowie Niezłomni  ” Przywróćmy Ich  sylwetki powszechnej pamięci ” 

organizowanego przez Zespół Szkół im. Kornela Makuszyńskiego  w 

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

2.Akceptuję warunki regulaminu ww. Konkursu 

…………………………………… 

/imię i nazwisko dziecka                                                            

                                                                         …………………………………………………… 
                                                                       (czytelny podpis rodzica / opiekuna praw. autora   pracy)  
 

 
METRYCZKĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI I DOŁĄCZYĆ DO KAŻDEJ 

PRACY KONKURSOWEJ 
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III  SZKOLNY  KONKURS  HISTORYCZNY  

  O ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH  – BOHATERACH NIEZŁOMNYCH”. 

 PT.” PRZYWRÓĆMY ICH SYLWETKI  POWSZECHNEJ PAMIĘCI „ 

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… ” 

Organizator  Konkursu: 

Zespół Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach  

Celem Konkursu jest: 

1. Upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Bohaterów 

Niezłomnych. 

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. Konkurs odbędzie się w kategorii klas: IV-VIII 

2. Warunkiem udziału w Konkursie jest pisemne zgłoszenie uczestnictwa do 21 lutego 

2021, przez przesłanie zdjęcia wypełnionej karty zgłoszeniowej na adres: 

awosgosia@gmail.com 

3. Konkursu odbędzie się w formie on-line 25 lutego 2021r o godz.8.10 , uczestnicy 

odpowiedzą  na 21 pytań   w formie zadań testowych otwartych i zamkniętych , 

które będą dotyczyły  wiadomości prezentowanych na stronie szkoły w „Kąciku 

pamięci” o Żołnierzach Wyklętych– Bohaterach Niezłomnych. 

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

udostępniane podmiotom trzecim. 

Wyniki Konkursu i nagrody: 

1. Komisja Konkursowa powołana przez organizatora, dokona oceny odpowiedzi na 

pytania testowe i  przyzna  miejsca I<II<III, zwycięscy otrzymają nagrody rzeczowe                

i dyplomy. 

2. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

3. Wyniki  zostaną ogłoszone na stronie szkoły  1marca w   Narodowy Dzień Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych. 

4. Wszelkich dodatkowych informacji  udziela nauczyciel historii : Małgorzata Sowa      

Postanowienia końcowe: 

1. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin. 

 

Zapraszamy do udziału w Konkursie. 

 
 WŁĄCZ SIĘ W ICH  UPAMIĘTNIENIE! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karta zgłoszenia do  

III  SZKOLNEGO   KONKURSU  

HISTORYCZNEGO 

  O ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH  – 

BOHATERACH NIEZŁOMNYCH”. 

 PT.” PRZYWRÓĆMY ICH SYLWETKI  

POWSZECHNEJ PAMIĘCI „ 

   

 

Imię i nazwisko uczestnika  i klasa ………………………………………………… 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego ……………………………………………..…. 

Informacja dla rodziców / opiekunów prawnych 

1. Administratorem danych osobowych podanych w karcie zgłoszenia jest Organizator 

konkursu.  Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w 

regulaminie konkursu. 

2. Składając wypełniony formularz zgłoszeniowy akceptuję postanowienia regulaminu, 

w tym zgadzam się  na wykorzystanie danych osobowych w celach organizacyjnych. 

□ - Wyrażam zgodę □ - Nie wyrażam zgody 

……………………………………………….. 

(data i podpis rodzica / opiekuna prawnego) 


