
 

V KONKURS O ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH - NIEZŁOMNYCH 

„WILCZYMI ŚLADAMI” 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, 

GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 
 

Szanowni Państwo, 

Dyrektorzy Szkół, Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie, 

 „Żołnierze Wyklęci”, obok żołnierzy Polski Podziemnej, bohaterów Września 1939 

roku, Powstańców Śląskich, Obrońców Warszawy z 1920 r., Orląt Lwowskich, Legionów 

Polskich, stanowią łańcuch pokoleniowej sztafety, której celem było odzyskanie lub utrzymanie 

suwerenności 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 piątej 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 w pierwszych dniach marca 2019 roku. 

 

W imieniu Organizatorów 

Paweł Pieniążek 

dyrektor  

Katolickiego Centrum Edukacji KANA w Dębicy  
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Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych  

i ponadgimnazjalnych. W ramach zadań konkursowych uczniowie poszczególnych szkół 

mają do wykonania: 

 szkoły podstawowe – wykonanie pieśni patriotycznej, piosenki żołnierskiej (klasy 1-4)  

                               -  praca plastyczna poświęcona wybranej postaci (klasy 5-8); 

 klasy gimnazjalne i szkoły ponadgimnazjalne – konkurs krasomówczy lub krótki film 

poświęcony wybranej postaci. 

 

REGULAMIN V 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; Powiat Dębicki, Miasto Dębica, Miejski Zarząd 

Oświaty w Dębicy, Miejski Ośrodek Kultury 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:  

 1 lutego 2019 roku – ogłoszenie informacji o konkursie; 

 Szkoły podstawowe  

do 28 lutego 2019 roku (do godziny 18:00) – zgłoszenie uczniów  

13 marca 2019 roku (godz. 9:00) – (klasy 5-8) wykonanie prac pod nadzorem jury 

13 marca 2019 roku (godz. 11:00) – (klasy 1-4) prezentacje wokalistów – sala 

widowiskowa w podziemiach kościoła pw. Ducha Świętego w Dębicy. 

Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne 

do 28 lutego 2019 roku (do godziny 18:00)  – zgłoszenie uczniów  

12 marca 2019 roku (godz. 11:00) – konkurs krasomówczy (przesłuchania 

zgłoszonych uczniów) – Katolickie Centrum Edukacji KANA w Dębicy, ul. Chopina 

2, sala 25; 

 19 marca 2019 roku – wręczenie nagród laureatom – podsumowanie konkursów – 

Dom Kultury i Kino „Kosmos” w Dębicy. 

§ 4 

Karty zgłoszeniowe, oświadczenia Rodziców/Opiekunów oraz nagrania filmowe 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 V 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, a 

w okresie ferii (11-22 lutego) w godzinach 10:00-13:00. 

 

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 państwowego 1 marca – Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy 

Wyklętych”; 

 zainteresowanie uczniów losami „Żołnierzy Wyklętych – Niezłomnych”; 

 utrwalenie ważnych wydarzeń historycznych i upamiętnienie dążeń Polaków do 

niepodległości; 

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

konspiracji”; 

 kształtowanie umiejętności opowiadania o dziejach historycznych w różnorodnej 

formie (plastycznej – komiksowej, werbalnej, filmowej). 

§ 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: 

 

Uczniowie szkół podstawowych (klasy 1 – 4): 

Wykonanie pieśni patriotycznej lub piosenki żołnierskiej związanej z tematyką konkursu. 

Oprócz solistów dopuszcza się duety oraz zespoły. 

 

Uczniowie szkół podstawowych (klasy 5 – 8): 

Wykonanie dowolną techniką pracy plastycznej opowiadającej historię jednego  

z „Żołnierzy Wyklętych” – może to być epizod z życia, udział w dowolnej akcji, 

przedstawienie okresu życia lub całego życiorysu wybranej przez siebie jednej postaci. 

Przedstawione wydarzenia i epizody powinny być oparte na faktach historycznych 

związanych z daną postacią.  

Wymagania techniczne dotyczące pracy:   
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1. Praca formatu A4 wykonana pod okiem jury w czasie 60 minut. 

2. Praca zostanie wykonana w siedzibie KCE KANA przy ulicy Chopina 2 w dniu konkursu. 

3. Na odwrocie każdej pracy powinny znaleźć się informacje: tytuł pracy, informacje o 

autorze oraz nazwa szkoły (powinny zostać przygotowane wcześniej). 

4. Technika wykonania pracy: dowolna technika plastyczna. 

5. Uczestnik powinien korzystać z własnych przyborów plastycznych. 

6. Na oddzielnej karcie 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. Zachęca się nauczycieli i rodziców do zainteresowania uczniów tematyką 

podziemia niepodległościowego, podania przykładów bohaterów, przekazania wartościowych 

publikacji itp.  

 

Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych: 

1. Konkurs krasomówczy 

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

i poświęconego „Żołnierzom Wyklętym/Niezłomnym”. Tematem przewodnim wystąpienia  

jest hasło:  

„Wierzę, że każda kropla krwi niewinnie 

przelanej zrodzi tysiące przeciwników i obróci się wam na zgubę.” - ks. Wł. Gurgacz. 

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 

siebie temat bez wcześniejszego przygotowania. Łączna punktacja pierwszego wystąpienia  

i wystąpienia finałowego zadecyduje o kolejności zajętych przez laureatów miejsc. 

 

2. Film historyczny 

Przygotowanie materiału filmowego (nagranego telefonem, tabletem, aparatem cyfrowym, 

kamerą) poświęconego wybranej przez siebie postaci – „Żołnierza Wyklętego”. Zaleca się 

dobór postaci spośród „Żołnierzy Wyklętych” działających lub związanych z regionem. Film 

powinien trwać maksymalnie 5 minut. Nagrania należy dostarczyć na płycie CD lub DVD. 

PROPOZYCJA/PODPOWIEDŹ DO WYKONANIA FILMU: 
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1. Przygotowanie scenki rodzajowej nt. wybranej postaci; 

2. Przygotowanie dokumentu historycznego z opowieścią o bohaterze; 

3. Nagranie wideoklipu techniką „lipdab” na temat wybranej postaci. 

Film mogą zgłaszać pojedynczy uczniowie lub zespoły uczniów (np. cała klasa). 

§ 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 wykonane w trakcie konkursu oraz nagrania z wystąpień krasomówczych mogą być 

wykorzystane przez Organizatorów podczas wręczenia nagród laureatom oraz podczas 

wystaw i 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, która odbędzie się 19 marca 2019 roku w Domu Kultury i Kinie 

„Kosmos” w Dębicy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

V 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 V 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 dziecka 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 V 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; Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie; Powiat 

Dębicki, Miasto Dębica, Miejski Zarząd Oświaty w Dębicy, Miejski Ośrodek Kultury  

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/

