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II KONKURS O NIEZŁOMNYCH 

ŻOŁNIERZACH ZIEMI DĘBICKIEJ 

„WILCZYMI ŚLADAMI” 
Szanowni Państwo, 

Dyrektorzy Szkół, Wychowawcy, Pedagodzy 

W 2011 roku Sejm RP ustanowił dzień 1 marca świętem państwowym pn. Narodowy Dzień 

Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Ta data ma szczególne znaczenie dla historii naszego regionu, 

bowiem w tym dniu, 65 lat temu, komuniści zamordowali siedmiu przywódców organizacji „Wolność  

i Niezawisłość”, wywodzących się z Rzeszowszczyzny. Ta rocznica zachęca nas, aby wspominać 

bohaterów podziemia niepodległościowego, „wyklętych” przez władze Polski Ludowej.  

W bieżącym roku kontynuujemy ideę konkursu o niezłomnych żołnierzach ziemi dębickiej. 

Jedną z form upamiętnienia niezłomnych żołnierzy Podziemia Niepodległościowego jest druga edycja 

regionalnego konkursu wiedzy pn. „Wilczymi Śladami”. 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie uczniów szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu dębickiego. 

Jednocześnie już dzisiaj serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału  

w tegorocznych uroczystościach patriotyczno-religijnych z okazji Narodowego Dnia Pamięci 

„Żołnierzy Wyklętych”, które odbędą się w Dębicy 28 lutego 2016 roku. 

Organizatorzy 
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Konkurs odbędzie się na trzech płaszczyznach edukacyjnych: 

 szkoły podstawowe – praca plastyczna o wybranym bohaterze; 

 szkoły gimnazjalne – praca komiksowa o żołnierzach niezłomnych; 

 szkoły ponadgimnazjalne – konkurs krasomówczy. 

REGULAMIN II KONKURSU O NIEZŁOMNYCH ŻOŁNIERZACH 

ZIEMI DĘBICKIEJ PN. „WILCZYMI ŚLADAMI” 

§ 1 

Organizatorzy: Katolickie Centrum Edukacji KANA w Dębicy; Światowy Związek Żołnierzy Armii 

Krajowej – Środowisko 5 Pułku Strzelców Konnych AK w Dębicy 

Partnerzy: Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie, Powiat Dębicki, Miejski Zarząd Oświaty  

w Dębicy. 

§ 2 

Konkurs jest jednoetapowy i trwa do 2 marca 2016 roku. 

 

§ 3 

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych  

i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu dębickiego. Uczestników konkursu zgłaszają szkoły. 

Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.  

 

§ 4 

Terminarz konkursu:  

 12 stycznia 2016 roku – ogłoszenie informacji o konkursie; 

 Szkoły podstawowe i gimnazja 

do 2 marca 2016 roku – zgłoszenie uczniów oraz dostarczenie prac: plastycznych 

(szkoły podstawowe), komiksów (gimnazja)  

 Szkoły ponadgimnazjalne 

do 12 lutego zgłoszenie uczniów do konkursu krasomówczego 

2 marca (godz. 10:00 – konkurs krasomówczy – KCE KANA, Dębica, ul Chopina 2); 

 18 marca – wręczenie nagród laureatom – podsumowanie konkursów połączone  

z wykładem nt. Żołnierzy Niezłomnych oraz występem artystycznym. 

§ 6 

Karty zgłoszeniowe, oświadczenia Rodziców/Opiekunów oraz prace plastyczne i komiksy,  

a także zgłoszenia uczniów do konkursu krasomówczego należy dostarczyć: 
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1) Pocztą tradycyjną na adres Katolickie Centrum Edukacji KANA w Dębicy  

(ul. Chopina 2, 39-200 Dębica) z dopiskiem II KONKURS 

O NIEZŁOMNYCH ŻOŁNIERZACH ZIEMI DĘBICKIEJ PN. „WILCZYMI 

ŚLADAMI” 

2) Osobiście w sekretariacie Katolickiego Centrum Edukacji KANA w Dębicy  

(ul. Chopina 2, 39-200 Dębica), od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00-20:00. 

W okresie ferii zimowych sekretariat będzie czynny w godzinach 8:00-16:00.  

Do pracy konkursowej należy dołączyć załącznik nr 1 wypełniony przez Szkołę oraz 

załącznik nr 2 wypełniony przez Rodzica/Opiekuna lub pełnoletniego uczestnika 

konkursu. 

 

§ 7 

Cele konkursu:   

 popularyzacja święta narodowego 1 marca – Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy 

Wyklętych”; 

 zainteresowanie uczniów historią „Żołnierzy Niezłomnych”; 

 utrwalenie w pamięci uczniów postaw i wydarzeń historycznych zasługujących na 

uznanie; 

 zwrócenie uwagi na wartość i ideały, którymi żyli niezłomni żołnierze tzw. „drugiej 

konspiracji”; 

 kształtowanie umiejętności opowiadania o dziejach historycznych w różnorodnej 

formie (plastycznej, komiksowej, werbalnej). 

§ 8 

Tematyka konkursu obejmuje wiedzę z zakresu najnowszej historii Polski, działalności  

i funkcjonowania podziemnych struktur konspiracyjnych tzw. drugiej konspiracji 

niepodległościowej, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów lokalnych i regionalnych.  

Na każdej płaszczyźnie edukacyjnej uczniowie będą mieli inne zadania: 

 

Uczniowie szkół podstawowych: 

Wykonanie dowolną techniką pracy plastycznej przedstawiającej wybranego bohatera 

podziemia niepodległościowego z okresu 1944-1956 wraz z krótkim uzasadnieniem 

dokonanego wyboru (maksymalnie 10 zdań).  

Wymagania techniczne dotyczące pracy:   
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1. Format pracy A4 lub A3;  

2. Jasny i czytelny przekaz;  

3. Estetyka wykonania; 

4. Uwzględnienie symboliki okresu; 

5. Krótkie uzasadnienie dokonanego wyboru na osobnej kartce podpisanej przez autora pracy. 

Pracę należy dostarczyć w formie papierowej. 

 

Uczniowie szkół gimnazjalnych: 

Wykonanie dowolną techniką komiksu przedstawiającego epizod lub wydarzenia związane  

z historią „Żołnierzy Niezłomnych/Wyklętych”, rozgrywający się na tle wydarzeń z okresu 

1944-1956, z udziałem realnych lub fikcyjnych bohaterów. 

Wymagania techniczne dotyczące pracy:   

1. Praca powinna składać się z 8-12 plansz formatu A4. 

2. Plansze mogą być dowolnie podzielone na kadry.  

3. Na odwrocie każdej strony (planszy) powinny znaleźć się: tytuł pracy, informacje o autorze 

oraz nazwa szkoły. 

4. Ponumerowane plansze powinny stanowić zamkniętą całość. 

5. Technika wykonania komiksu: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa lub fotografia. 

 

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych: 

Przygotowanie wystąpienia publicznego trwającego 10-12 minut na dowolny temat związany 

z „Żołnierzami Wyklętymi/Niezłomnymi”, nawiązujący do jednego z haseł – cytatów: 

1. „Sny niespełnione powstaną z mogił” (Łukasz Ciepliński); 

2. „Tętno Polski bije w przestrzelonym sercu” (Andrzej Kołakowski); 

3. „Weźcie od nas pałeczkę sztafety – niech was wiedzie ten sam Orzeł Biały” (Zbigniew 

Kabata). 

Przebieg konkursu: 

1. Uczestnik wygłasza przemówienie oceniane przez jury, od decyzji którego nie przysługuje 

odwołanie.  

2. Ocenie podlega wartość merytoryczna przemówienia, w tym samodzielność sądów mówcy, 

język, styl, kompozycja mowy oraz sposób przekazu.  

3. Czas przemówienia nie może przekroczyć 12 minut. Po 10 minutach podany jest 

komunikat o upływającym czasie przemówienia.  

4. Przemówienia prezentowane są na żywo, z pamięci (bez korzystania z prezentacji). 
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§ 10 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas ceremonii wręczenia nagród 18 marca 2016 

roku. Informacja będzie podana na stronie internetowej Katolickiego Centrum Edukacji 

KANA w Dębicy (www.kanadebica.org) oraz na stronie Światowego Związku Żołnierzy 

Armii Krajowej – Środowiska 5. Pułku Strzelców Konnych AK (www.ak1944.pl)  

 

§ 11 

Fundatorami nagród w konkursie są:  

Katolickie Centrum Edukacji KANA w Dębicy; 

Powiat Dębicki; 

Instytut Pamięci Narodowej; 

Światowy Związek Żołnierzy AK – Środowisko 5. Pułku Strzelców Konnych AK w Dębicy. 

 

§ 12 

Prace plastyczne, komiksy oraz nagrania z wystąpień krasomówczych mogą być 

wykorzystane przez Organizatorów konkursu podczas wręczenia nagród laureatom oraz 

podczas wystaw, a także do promocji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.   

 

§ 13 

Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi autorom i przechodzą na własność Organizatora 

konkursu. Prace konkursowe mogą zostać użyte zgodnie z treścią paragrafu § 12.   

 

§ 14 

Wszystkich uczestników konkursu wraz z opiekunami zapraszamy na uroczystość wręczenia 

dyplomów i nagród, Uroczystość odbędzie się 16 marca 2016 roku. Szczegóły będą podane 

na stronach internetowych Organizatorów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kanadebica.org/
http://www.ak1944.pl/
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Załącznik 1   

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

II KONKURS O NIEZŁOMNYCH ŻOŁNIERZACH 

ZIEMI DĘBICKIEJ PN. „WILCZYMI ŚLADAMI” 

 

Nazwa szkoły (pieczęć szkoły):  

 

…….……………………………………………………………………………  

Adres szkoły:  

 

……………………………………………………………………………………………….…  

 

Telefon/fax, adres e-mail:  

 

………………………………………………………………………………….……  

Adres e-mail oraz numer telefonu Opiekuna uczniów biorących udział w konkursie  

 

……………….…………………………………………………………………………………  

Imiona i nazwisko uczniów wraz z podaniem klasy i wieku ucznia – uczestnika konkursu:  

 

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

O ś w i a d c z a m, że zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem II KONKURS WIEDZY  

O NIEZŁOMNYCH ŻOŁNIERZACH ZIEMI DĘBICKIEJ PN. „WILCZYMI ŚLADAMI” 

i akceptuję jego warunki.   

 

 

..……………………………………  ..…………………………………… 

Data, imię i nazwisko Opiekuna  Pieczęć z adresem Szkoły  
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Załącznik 2   

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA DZIECKA 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział w konkursie oraz przetwarzanie danych 

osobowych [zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 

U. z 2002 r. poz. 926 z późn. zmianami)]. 

 

 

…………………………………………………………... 

(imię, nazwisko uczestnika konkursu) 

 

na potrzeby II KONKURSU O NIEZŁOMNYCH ŻOŁNIERZACH ZIEMI DĘBICKIEJ PN. 

„WILCZYMI ŚLADAMI” organizowanego przez: Katolickie Centrum Edukacji KANA  

w Dębicy; Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Środowisko 5 Pułku Strzelców Konnych 

AK w Dębicy. 

 Oświadczam ponadto iż zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Konkursu 

[dostępnego m.in. na stronie www.kanadebica.org] oraz w całości rozumiem i akceptuję 

wszystkie jego postanowienia. 

 

 

 

 

…………………………………. 

(data i podpis Rodzica/ Opiekuna 

prawnego lub pełnoletniego 

uczestnika) 

http://www.kanadebica.org/

