VI KONKURS O ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH NIEZŁOMNYCH „WILCZYMI ŚLADAMI”
DLA UCZNIÓW
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ ŚREDNICH.
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 kolejnej edycji konkursu „Wilczymi Śladami”.
W imieniu Organizatorów
Paweł Pieniążek
dyrektor
Katolickiego Centrum Edukacji KANA w Dębicy
Konkurs odbędzie się na trzech płaszczyznach edukacyjnych:
 szkoły podstawowe – kl. II - IV konkurs wokalny;
 szkoły podstawowe – kl. V-VII praca plastyczna;
 szkoły średnie – konkurs literacki - opowiadanie.

REGULAMIN VI KONKURSU O ŻOŁNIERZACH NIEZŁOMNYCH –
WYKLĘTYCH „WILCZYMI ŚLADAMI”
§1
Organizatorzy i partnerzy: Katolickie Centrum Edukacji KANA w Dębicy; Starostwo
Powiatowe w Dębicy; Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie.
§2
Konkurs

adresowany

jest

do

uczniów

szkół

podstawowych

oraz średnich z terenu powiatu dębickiego. Uczestników konkursu zgłaszają szkoły. Udział
uczniów w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

2

§3
Terminarz konkursu:
 10 lutego 2020 roku – ogłoszenie informacji o konkursie;
 Szkoły podstawowe
do 10 marca 2020 roku (do godziny 18:00) – zgłoszenie uczniów do konkursu
wokalnego i dostarczenie prac plastycznych.
Szkoły średnie
do 10 marca 2020 zgłoszenie uczniów do udziału w konkursie literackim i
dostarczenie prac
 17 marca 2020 – godz. 9.00 – konkurs wokalny (sala widowiskowa w podziemiach
Kościoła pw. Ducha Świętego w Dębicy)
§4
Karty zgłoszeniowe, oświadczenia Rodziców/Opiekunów oraz prace plastyczne, a także
zgłoszenia uczniów należy dostarczyć:
1) Pocztą tradycyjną na adres Katolickie Centrum Edukacji KANA w Dębicy
(ul.

Chopina

2,

39-200

Dębica)

z

dopiskiem

VI

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 11:00-18:00.

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”;
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 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:

Uczniowie szkół podstawowych: konkurs plastyczny
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
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laurki. Uprasza się natomiast, aby nie pomagać uczniom w bezpośrednim przygotowaniu
pracy.

Uczniowie szkół podstawowych: konkurs wokalny
Wykonanie piosenki, której tematem głównym będzie historia z lat 1945 – 1956 dotycząca
wojskowości lub bezpośrednio „żołnierzy niezłomnych”.
Kategorie: solista, zespół (max. 3 osoby).
Nauczyciel / Opiekun jest odpowiedzialny za dostarczenie na czas konkursu podkładu
muzycznego na nośniku CD lub samodzielne wykonanie podkładu muzycznego.

Uczniowie szkół średnich:
Napisanie opowiadania związanego z historią „Żołnierzy Niezłomnych/Wyklętych”,
rozgrywającego się na tle wydarzeń z okresu 1945-1956, z udziałem prawdziwych bohaterów.
Przedstawione wydarzenia i epizody powinny być oparte na faktach historycznych.
Wymagania techniczne dotyczące pracy:
1. Praca powinna składać się z min.4 stron formatu A4.
2. Na odwrocie pracy powinny znaleźć się informacje: tytuł pracy, informacje o autorze oraz
nazwa szkoły.
3. Na pracy należy umieścić informacje dotyczące źródeł z których korzystał uczeń
przygotowujący prace (wykaz literatury).
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.
§7
Wyniki wszystkich konkursów zostaną ogłoszone na stronie internetowej Katolickiego
Centrum Edukacji KANA w Dębicy (www.kanadebica.org).
§8
Prace literackie i plastyczne 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.
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§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 w dniu 17 marca 2020 w Sali widowiskowej, podziemiach Kościoła pw.
Ducha Świętego w Dębicy ok. godz. 11.30.
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Załącznik 1
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
VI 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 VI 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 VI KONKURSU O ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH – NIEZŁOMNYCH POD
NAZWĄ „WILCZYMI ŚLADAMI” organizowanego przez: Katolickie Centrum Edukacji
KANA 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)
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