
 

III KONKURS O ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH - 

NIEZŁOMNYCH „WILCZYMI ŚLADAMI” 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, 

GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 

 

Szanowni Państwo, 

Dyrektorzy Szkół, Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie 

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, ustanowiony przez Sejm 

Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 roku, należy aktualnie do najważniejszych świąt 

państwowym w naszym kraju. 

Aby przybliżyć dzieciom i młodzieży tematykę związaną z polskim podziemiem 

niepodległościowym po 1945 roku oraz zainteresować uczniów postawami wielu narodowych 

bohaterów, zachęcamy do wzięcia udziału w trzeciej edycji konkursu „Wilczymi Śladami”. 

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 5 marca 2017 roku. 

 

W imieniu Organizatorów 

Maciej Małozięć 

dyrektor Katolickiego Centrum  

Edukacji KANA w Dębicy  
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Konkurs odbędzie się na trzech płaszczyznach edukacyjnych: 

 szkoły podstawowe – praca literacko-plastyczna (list, kartka, laurka); 

 szkoły gimnazjalne – komiks historyczny; 

 szkoły ponadgimnazjalne – konkurs krasomówczy. 

 

REGULAMIN III KONKURSU O ŻOŁNIERZACH NIEZŁOMNYCH – 

WYKLĘTYCH „WILCZYMI ŚLADAMI” 

 

§ 1 

Organizatorzy i partnerzy: Katolickie Centrum Edukacji KANA w Dębicy; Światowy 

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

Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie; Miejski Zarząd Oświaty  

w Dębicy. 

 

§ 2 

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych  

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

Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.  

 

§ 3 

Terminarz konkursu:  

 4 stycznia 2017 roku – ogłoszenie informacji o konkursie; 

 Szkoły podstawowe i gimnazja 

do 27 lutego 2017 roku (do godziny 20:00) – zgłoszenie uczniów oraz dostarczenie 

prac: literacko-plastycznych (szkoły podstawowe), komiksów historycznych 

(gimnazja);  

 Szkoły ponadgimnazjalne 

do 24 lutego 2017 zgłoszenie uczniów do udziału w konkursie krasomówczym 

28 lutego 2017 (godz. 10:00 – konkurs krasomówczy – Katolickie Centrum Edukacji 

KANA w Dębicy, ul. Chopina 2, sala 25); 

 Marzec 2017 – wręczenie nagród laureatom – podsumowanie konkursów. 
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§ 4 

Karty zgłoszeniowe, oświadczenia Rodziców/Opiekunów oraz prace literacko-plastyczne  

i komiksy historyczne, a także zgłoszenia uczniów do konkursu krasomówczego należy 

dostarczyć: 

1) Pocztą tradycyjną na adres Katolickie Centrum Edukacji KANA w Dębicy  

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

O ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH - NIEZŁOMNYCH 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. 

 

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

załącznik nr 2 wypełniony przez Rodzica/Opiekuna lub pełnoletniego uczestnika 

konkursu. 

 

§ 5 

Cele konkursu:   

 popularyzacja święta narodowego 1 marca – Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy 

Wyklętych”; 

 zainteresowanie uczniów losami „Żołnierzy Wyklętych – Niezłomnych”; 

 utrwalenie w pamięci uczniów postaw i wydarzeń historycznych zasługujących na 

uznanie; 

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

konspiracji”; 

 kształtowanie umiejętności opowiadania o dziejach historycznych w różnorodnej 

formie (literackiej, plastycznej, komiksowej, werbalnej). 

§ 6 

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: 
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Uczniowie szkół podstawowych: 

Wykonanie kartki, pocztówki, laurki, adresowanej do konkretnego „żołnierza wyklętego” 

przy wykorzystaniu dowolnej techniki. Kartka powinna zawierać elementy plastyczne 

(charakterystyczne dla pocztówki, kartki, laurki) oraz treść listu, adresowaną do konkretnego 

żyjącego lub nieżyjącego bohatera podziemia niepodległościowego z okresu 1945-1956.  

W liście uczniowie mogą wyrazić wdzięczność, pogratulować, ocenić działalność, przeprosić, 

napisać kilka słów o sobie itp. 

Wymagania techniczne dotyczące pracy:   

1. Format pracy A5 lub A6;  

2. Jasny i czytelny przekaz;  

3. Estetyka wykonania; 

4. Uwzględnienie symboliki okresu; 

5. Zastosowanie zasad pisania listu. 

Pracę należy dostarczyć w formie papierowej. 

Komisja konkursowa będzie zwracała szczególną uwagę na samodzielność wykonania pracy 

przez ucznia. W przypadku prac budzących wątpliwości samodzielnego wykonania, praca nie 

będzie podlegała ocenie. 

Zachęca się nauczycieli i rodziców do zainteresowania dzieci tematyką podziemia 

niepodległościowego, podania przykładów bohaterów, przekazania wartościowych publikacji 

itp., a także objaśnienia zasad konkursu, w tym omówienia zasad pisania listu, tworzenia 

laurki. Uprasza się natomiast, aby nie pomagać uczniom w bezpośrednim przygotowaniu 

pracy. 

 

Uczniowie szkół gimnazjalnych: 

Wykonanie dowolną techniką komiksu przedstawiającego historyczny epizod lub wydarzenia 

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

z okresu 1945-1956, z udziałem prawdziwych bohaterów. Przedstawione wydarzenia  

i epizody powinny być oparte na faktach historycznych. Dopuszcza się także przygotowanie 

komiksu (o charakterze biograficznym) poświęconego wybranemu „żołnierzowi wyklętemu”. 

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 informacje: tytuł pracy, 

informacje o autorze oraz nazwa szkoły. 
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4. Ponumerowane plansze powinny stanowić zamkniętą całość. 

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

6. Na ostatniej planszy należy umieścić informacje dotyczące źródeł z których korzystał 

uczeń przygotowujący prace (wykaz literatury, stron internetowych, filmów).  

Komisja konkursowa będzie zwracała szczególną uwagę na samodzielność wykonania pracy 

przez ucznia. W przypadku prac budzących wątpliwości samodzielnego wykonania, praca nie 

będzie podlegała ocenie. 

Zachęca się nauczycieli i rodziców do zainteresowania uczniów tematyką podziemia 

niepodległościowego, podania przykładów bohaterów, przekazania wartościowych publikacji 

itp. Uprasza się natomiast, aby nie pomagać uczniom w bezpośrednim przygotowaniu pracy. 

 

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych: 

Przygotowanie wystąpienia publicznego (mowy krasomówczej) trwającego 8-10 minut na 

temat związany z „Żołnierzami Wyklętymi/Niezłomnymi”, nawiązujący do jednego z haseł – 

cytatów: 

1. „Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć niż lękać ” (rtm. 

Witold Pilecki); 

2. „Zachowałam się jak trzeba” (Danuta Siedzikówna). 

3. „Znalazłem w sobie radość wynikającą ze świadomości, że chcę walczyć” (rtm. Witold 

Pilecki) 

4. „Przysięgaliśmy na Orła i na Krzyż” (Andrzej Kołakowski). 

 

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 od 8 do 10 minut (z tolerancją do 30 sekund). Po upływie 8 minut 

podany zostanie komunikat o upływającym czasie przemówienia (gong dzwonka).  

4. Przemówienia powinny być wygłoszone „z pamięci” (bez korzystania z prezentacji  

i zapisków). 

5. Uczniowie, którzy otrzymają najwyższą liczbę punktów, poproszeni zostaną o wygłoszenie 

drugiego przemówienia (czas trwania przemówienia od 3 do 4 minut), na wylosowany przez 
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siebie temat bez wcześniejszego przygotowania. Łączna punktacja pierwszego wystąpienia  

i wystąpienia finałowego zadecyduje o kolejności zajętych przez laureatów miejsc. 

§ 7 

Wyniki wszystkich konkursów zostaną ogłoszone 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). 

 

 

§ 8 

Prace literacko-plastyczne, komiksy historyczne 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” 

w latach następnych.   

 

§ 9 

Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi autorom i przechodzą na własność Organizatora 

konkursu. Prace konkursowe mogą zostać użyte zgodnie z treścią paragrafu § 8.   

 

§ 10 

Wszystkich laureatów konkursu wraz z opiekunami zapraszamy na uroczystość wręczenia 

dyplomów i nagród. Termin i program spotkania zostanie podany na stronach internetowych 

Organizatorów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Prezentowana na 1 stronie ilustracja została wykonana przez Bartosza Leśniowskiego  

i zgłoszona do II edycji konkursu „Wilczymi Śladami” w lutym 2016 roku.  

 

 

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

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

III KONKURS O ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH – NIEZŁOMNYCH  

„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 nazwiska 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 III KONKURSU  

O ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH – NIEZŁOMNYCH „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 III KONKURSU O ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH – NIEZŁOMNYCH POD 

NAZWĄ „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/

