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Lubomierz, 07.02.2022 r. 

Szkolny konkurs wiedzy historycznej „Wieczna Wam Wyklęci chwała” 

z okazji Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" w Lubomierzu 
 

Regulamin konkursu 

 

I. Organizator: 

1. Lubomierskie Centrum Kultury. 

 

II. Cele konkursu. 

1. Godne uczczenie pamięci wszystkich bohaterów podziemia antykomunistycznego, którzy 

poświęcili swoje zdrowie, a większości przypadków życie, walcząc o wartości demokratyczne z 

reżimem stalinowskim.  

2. Upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych". 

3. Rozpowszechnienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy historycznej i świadomości  

o lokalnych bohaterach podziemia antykomunistycznego. 

4. Ukierunkowanie młodego pokolenia na wartości nadrzędne – „Bóg, Honor, Ojczyzna”,  

na wzorcach postawy Żołnierzy Niezłomnych. Kształtowanie postaw patriotycznych  

i obywatelskich. 

5. Zainteresowanie tematem okresu drugiej Wojny Światowej, Polskiego Państwa Podziemnego, 

biogramów Żołnierzy Wyklętych, historii Polski po 1945 roku, wydarzeń  

z historii podziemia antykomunistycznego działającego na Dolnym Śląsku i na terenie gminy 

Lubomierz. 

III. Uczestnicy. 

1. Konkurs skierowany dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubomierzu, według 

podziału na następujące grupy. 

a) Grupa I (oznaczona skrótem "SP") - uczniowie klas 4-8 Szkoły Podstawowej. 

b) Grupa II (oznaczona skrótem "ZS") - uczniowie klas Liceum Ogólnokształcącego, Technikum i 

Klas Zawodowych. 

IV. Termin i miejsce. 

1. Konkurs odbędzie się w dniu 28.02.2022 roku w danych placówkach oświatowych  

w Lubomierzu.  

a) Dla grupy I (SP) o godzinie 9.00 w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II. 

b) Dla grupy II (ZS) o godzinie 10.30 w budynku Liceum Ogólnokształcącego  

im. Aleksandra Kamińskiego. 

V. Zakres materiału objętego konkursem. 

1. Zakres materiału dostosowany dla danej grupy uczestników, biorąc pod uwagę obowiązującą 

podstawę programową w danej klasie. W teście znajdą się również pytania wykraczające poza 

obowiązującą podstawę programową. 

a) Okres drugiej wojny światowej w szczególności obejmujący istotne wydarzenia  

dla Narodu Polskiego. 

b) Tematyka Polskiego Państwa Podziemnego oraz podziemia antykomunistycznego.  

c) Aktywność „Żołnierzy Wyklętych” na terenie gminy Lubomierz. 

d) Szczególne fakty z życiorysów „Żołnierzy Wyklętych”. 
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VI. Przebieg i zasady konkursu. 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w formie pisemnego testu. 

2. Czas na rozwiązanie testu konkursowego dla każdej z grupy, to 45 min.  

3. Test składać się będzie z dwudziestu pytań. Piętnaście pytań zamkniętych z możliwością wyboru 

odpowiedzi A, B, C, D - jedna odpowiedź prawidłowa. Za prawidłową odpowiedź, uczestnik 

otrzymuje jeden punkt.  Pozostałe pięć pytań - odpowiedzi otwarte. Prawidłowa odpowiedź, 

zostanie nagrodzona trzema punktami. Za prawidłowe rozwiązanie testu, maksymalnie można 

uzyskać trzydzieści punktów.  

4. W przypadku uzyskania przez kilku uczestników (w danej grupie) równej ilości punktów  

o końcowej klasyfikacji, będzie decydować suma uzyskanych punktów, za prawidłowe odpowiedzi 

w „pytaniach otwartych”.  

5. W czasie rozwiązywania testu, zabronione jest kontaktowanie się z innym uczestnikiem, 

korzystania z pomocy naukowych, telefonu komórkowego.  

VII. Ogłoszenie wyników, nagrody. 

1. Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca w danej grupie uczestników. Przewidziane  

są nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy. 

2. Organizator zastrzega możliwość wyróżnienia więcej, niż trzech osób w danej grupie. 

3. Ogłoszenie wyników nastąpi w godzinach popołudniowych w 28.02.2022 roku, poprzez 

umieszczeni informacji na stronie internetowej: www.lck.org.pl  

4. Wręczenie nagród przewidziane jest w dniu 01.03.2022 roku o czym poinformowani zostaną 

wyróżnione osoby o miejscu i godzinie wręczenia nagród. 

VIII. Warunki uczestnictwa w konkursie. 

1. W konkursie mogą uczestniczyć tylko uczniowie Zespołu Szkolno - Przedszkolny  

w Lubomierzu. 

2. Zgłoszenia będą przyjmowane w nieprzekraczającym terminie do 21.02.2022 roku  

do godziny 15:00 telefonicznie pod nr telefonu: 665 188 731, mailowo: lubomierzlck@wp.pl lub 

osobiście w LCK. 

3. W zgłoszeniu mailowym należy podać imię, nazwisko, klasę i dane kontaktowe zgłaszanej osoby 

(np. nr telefonu). 

Zgłoszenie do konkursu, jest jednoczesną akceptacją niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych uczestnika (RODO)1. 

4. Udział w konkursie jest nieodpłatny. 

 

IX. Postanowienia końcowe. 

1. Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany terminy konkursu, lub odwołanie z przyczyn 

niezależnych. 

2. Konkurs zostanie zorganizowany w reżimie sanitarnym w związku z panującym stanem 

epidemiologicznym. 

X. Polecana bibliografia. 

1. Autorów wielu, pod redakcją Krzysztofa Komorowskiego, Operacja „Burza” i Powstanie 

Warszawskie 1944, Oficyna wydawnicza Rytm, Warszawa 2002, wyd. I 

2. Karski Jan, Tajne Państwo, Wydawnictwo Znak Horyzont, Kraków 2014 

3. Korpyś Ireneusz redaktor naczelny, 100 Żołnierzy Wyklętych, Wydawnictwo Świętego Filipa 

Apostoła, Częstochowa 2018 

4. Kowalski Lech, Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego a Żołnierze Wyklęci, Wydawnictwo Zysk i 

S-ka, Poznań 2016, wyd. I 
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5. Norman Davies, Powstanie ‘44, przekład: Elżbieta Tabakowska, Wydawnictwo Znak, Kraków 

2006 

6. Ślaski Jerzy, Żołnierze Wyklęci, Oficyna wydawnicza Rytm, Warszawa 1996, wyd. I 

7. Wieliczka-Szarkowa Joanna, Żołnierze Wyklęci Niezłomni bohaterowie, Wydawnictwo AA s.c., 

Kraków 2013 

8. Strony internetowe: 

a) https://podziemiezbrojne.ipn.gov.pl/ 

b) https://przystanekhistoria.pl/ 

c) https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/66289,Zolnierze-Niezlomni-Zolnierze-Wykleci-cykl-etiud-

filmowych.html 

d) https://dzieje.pl/aktualnosci/zolnierze-wykleci-bohaterowie-polskiego-podziemia-

niepodleglosciowego-z-lat-1944-1963-0 

e) https://armiakrajowazgorzelec.blogspot.com/2014/01/zandarmeria-si-podziemnych-

nieznana.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu szkolnego wiedzy historycznej w Lubomierzu z okazji 

przypadającego Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych". Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), 

które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych. 


