REGULAMIN
Konkursu Historycznego
„Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Antykomunistycznego Podziemia”

I Zasady ogólne.
Organizatorem
Konkursu
Historycznego
„Żołnierze
Wyklęci
Bohaterowie
Antykomunistycznego Podziemia”, zwanego dalej konkursem jest Andrzej Romanek Poseł
na Sejm RP, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu w Krakowie oraz Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu.
Patronat nad konkursem objął Zbigniew Ziobro.

II Cele Konkursu.
Celami konkursu są:
a) zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski, ze szczególnym uwzględnieniem
poszerzenia wiedzy o walce antykomunistycznego podziemia w latach 1945-1956,
b) rozwijanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji zawartych w różnych
źródłach.
III Uczestnictwo w Konkursie.
1. Konkurs jest skierowany do Uczniów szkół ponadgimnazjalnych położonych na terenie
Miast: Nowego Sącza, Gorlic, Limanowej, Nowego Targu i Zakopanego oraz Powiatu
Nowosądeckiego, Gorlickiego, Limanowskiego, Nowotarskiego i Tatrzańskiego.
2. Przystąpienie uczniów do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu
Konkursu.
3. Nagrody:
a) dla laureatów konkursu, którzy zajmą pierwszych 10 miejsc - nagrody książkowe, w tym
publikacje naukowe ufundowane przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie oraz Muzeum Okręgowe
w Nowym Sączu, a ponadto
b) dla zwycięzców konkursu, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca:
- nagroda rzeczowa ufundowana przez Posła na Sejm RP Andrzeja Romanka,
- publikacja pracy konkursowej w miesięczniku Sądeczanin i na portalu
http://www.sądeczanin.info.
IV Przebieg Konkursu.
1. Przedstawiciele Organizatorów przesyłają do szkół ponadgimnazjanych położonych
na terenie Miast: Nowego Sącza, Gorlic, Limanowej, Nowego Targu i Zakopanego oraz
Powiatu Nowosądeckiego, Gorlickiego, Limanowskiego, Nowotarskiego i Tatrzańskiego
regulamin konkursu wraz z załącznikami.
2. Szkoła zgłasza udział w konkursie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego
(stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) i odesłanie go w terminie
do 30 stycznia 2015 r. (decyduje data doręczenia lub nadania listem poleconym)
do Organizatora Andrzeja Romanka - pocztą na adres: Biuro Poselskie Poseł na Sejm RP

Andrzej Romanek: ul. Rynek 10/6, 33-300 Nowy Sącz lub drogą elektroniczną na adres
e-mail: konkurshistorycznynowysacz@gmail.com.
3. Każdy z uczestników konkursu przygotowuje indywidualną pracę, która powinna:
a) mieć twórczy charakter,
b) zawierać prezentację tematu pracy z uwzględnieniem niezbędnego kontekstu
historycznego,
c) zawierać bibliografię z podaniem źródeł historycznych,
d) zawierać oświadczenie uczestnika konkursu (stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego
Regulaminu),
e) liczyć nie więcej niż 15 000 znaków ze spacjami (czcionka 12 Times New Roman).
4. Organizatorzy będą dodatkowo punktowali prace powstałe w oparciu o wspomnienia
osób uczestniczących w walce antykomunistycznego podziemia w latach 1945-1956
na ziemi nowosądeckiej, limanowskiej, gorlickiej, nowotarskiej i tatrzańskiej bądź ich
potomków, które zostały utrwalone w jakiekolwiek formie np.: przekazu ustnego, publikacji,
pamiętników, zdjęć itp.
5. Prace zgłaszane w innych konkursach, opublikowane w całości lub w części
przed rozstrzygnięciem konkursu, skopiowane z internetu, lub nie spełniające wymagań
określonych w punkcie 3, nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.
6. Nauczyciel-Opiekun Merytoryczny lub uczeń przesyła oświadczenie uczestnika konkursu
drogą pocztową na adres Organizatora Andrzeja Romanka w terminie do 6 marca 2015 r.
(decyduje data doręczenia lub nadania listem poleconym).
7. Nauczyciel-Opiekun Merytoryczny lub uczeń przesyła pracę konkursową pocztą
elektroniczną na adres e-mail: konkurshistorycznynowysacz@gmail.com w terminie
do 6 marca 2015 r. (do godz. 24).
8. Prace przekazane przez Nauczycieli-Opiekunów Merytorycznych lub uczniów zostaną
ocenione przez Komisję Konkursową składającą się z pracowników naukowych Oddziału
Instytutu Pamięci narodowej w Krakowie. Komisja konkursowa wyłoni 10 laureatów oraz
zwycięzców konkursu, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca.
9. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w dniu 23 marca 2015 r. o godz.
12:00 na Sali Reprezentacyjnej Ratusza w Nowym Sączu.
V Literatura pomocnicza:
Sytuacja wewnętrzna i zewnętrzna Polski od przełomu 1944/1945 do 1956 r.
a) książki:
 Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956, red. R. Wnuk, S. Poleszak,
A. Jaczyńska, M. Śladecka, Warszawa–Lublin 2007, 574 s.,
 Dziurok A., Gałęzowski M., Kamiński Ł., Musiał F. Od Niepodległości do Niepodległości,
 Musiał F., Dziurok A., Gałęzowski M., Kamiński Ł. „Od niepodległości do niepodległości.
Historia Polski 1918-1989”, Warszawa 2010 rozdział 3 Polska pojałtańska (1945-1948) i
rozdział 4 Triumf i pierwszy kryzys „ludowej” Polski (1948-1956),
 Drzymała K., „Oddział partyzancki „Żbik” z Obwodu Gorlice AK”, Warszawa 2011.
 Golik D., „Z wiarą w zwycięstwo... Oddział partyzancki „Wiarusy” 1947–1949”, Kraków
2010.
 Golik D., „Obszar opanowany przez „leśnych”. Działania partyzanckie oraz represje
aparatu bezpieczeństwa na terenie Ochotnicy w latach 1945–1956”, Kraków 2010.
 Golik D., Musiał F., „Osądź mnie Boże... Ks. Władysław Gurgacz – Kapelan Polski
Podziemnej”, Kraków 2009.
 „Generał August Emil Fieldorf „Nil””, wybór i opracowanie Wiesława Młynarczyk,
 Jakimek - Zapart E. „Nie mogłem inaczej żyć …. grypsy Łukasza Cieplińskiego z celi
śmierci”, Kraków 2008.

 Koszyńska M., Warszawa 2009, 71 s., (seria „Materiały edukacyjne”, t. 4).
 „Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944–1956. Słownik biograficzny”, tom I–IV,
 Korkuć M., „Zostańcie wierni tylko Polsce…”. Niepodległościowe oddziały partyzanckie w
Krakowskiem (1944–1947), Kraków 2002, s. 678+16 nlb (ilustracje).
 Kurtyka J., „Z dziejów agonii i podboju. Prace zebrane z zakresu najnowszej historii
Polski”, Kraków 2011.
 Łabuszewski T., „Rzeczpospolita utracona / A Republic Lost”, Warszawa 2011.
 Motyka G., Wnuk R., Stryjek T., Baran A. F., „Wojna po wojnie. Antysowieckie podziemie
w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1944-1953”, Gdańsk-Warszawa 2012.
 Młodzież w oporze społecznym 1944–1989, red. Monika Kała i Łukasz Kamiński Wrocław
2002, s. 163, (seria „Konferencje”, t. 6).
 Ostatni leśni 1948–1953, pod red. Tomasza Łabuszewskiego, Warszawa 2003, s. 133
(seria „Konferencje”, t. 13).
 Polskie podziemie niepodległościowe na tle konspiracji antykomunistycznych w Europie
Środkowo-Wschodniej w latach 1944–1956, red. Sławomir Poleszak, Warszawa–Lublin,
2008, 308 s. (seria „Konferencje”, t. 35).
 „Śladami zbrodni. Przewodnik po miejscach represji komunistycznych lat 1944–1956”,
red. naukowa T. Łabuszewski, Warszawa 2012.
 Ślaski Jerzy, Żołnierze wyklęci, Warszawa 2007.
 Wokół legendy „Ognia”. Opór przeciw zniewoleniu: Polska – Małopolska – Podhale
1945–1956, red. Robert Kowalski, Nowy Targ 2008, 531 s.
b) artykuły w „Biuletynach IPN” dostępne on-line:
 www.ipn.gov.pl/portal/pl/860/15569/Artykuly_z_Biuletynu_IPN.html
 dodatki historyczne do prasy dostępne on-line:
www.ipn.gov.pl/portal/pl/858/15567/Dodatki_historyczne_do_prasy.html
c)




strony internetowe:
www.ipn.gov.pl/portal/pl/848/15522/Wstep.html,
www.fundacjapamietamy.pl,
www.podziemiezbrojne.blox.pl/html.

VI Zasady oraz procedury oceniania prac.
Komisja oceniająca będzie zwracać uwagę na samodzielność, wartość merytoryczną pracy,
jej oryginalność oraz na oparcie się przy jej sporządzaniu na wspomnienia osób
uczestniczących w walce antykomunistycznego podziemia w latach 1945-1956 na ziemi
nowosądeckiej, limanowskiej i gorlickiej bądź ich potomków (w takim przypadku Komisja
Konkursowa przyzna dodatkowe punkty).
VII Zakres wymaganych umiejętności.
Uczeń:
1. ze zrozumieniem posługuje się terminologią historyczną,
2. umieszcza wydarzenia, fakty, procesy we właściwym czasie i przestrzeni historycznej,
potrafi ustalać kolejność wydarzeń,
3. dostrzega związki przyczynowo – skutkowe,
4. wyszukuje informacje pochodzące z różnych źródeł (np. wywiadów, relacji, prasy,
dokumentów, ikonografii),
5. interpretuje teksty źródłowe, opracowania historyczne oraz zebrane przez siebie wywiady
lub relacje,
6. odróżnia fakty od opinii, prawdę historyczną od fikcji,

7. uzasadnia stanowisko własne lub cudze, posługując się argumentami.
VIII Terminarz Konkursu.

do 30 stycznia
2015 r.
do 6 marca 2015 r.

23 marca 2015 r.

Zgłoszenie szkoły do udziału w konkursie.

Przesłanie przez Nauczyciela-Opiekuna Merytorycznego lub ucznia
przygotowanych prac konkursowych oraz oświadczeń uczestników.
Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród.

IX Postanowienia końcowe.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decydują Organizatorzy
konkursu.
2. Nadesłane w ramach konkursu prace nie będą zwracane autorom, zostaną
skatalogowane i archiwizowane przez Organizatorów oraz Oddziałowe Biuro Edukacji
Publicznej w Krakowie.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania prac powstałych
w każdym etapie konkursu do celów naukowych i edukacyjnych oraz ich publikacji
we fragmentach lub w całości z zachowaniem zasad prawa autorskiego.
4. Autorzy zachowują prawo do samodzielnej publikacji prac konkursowych pod warunkiem
poinformowania, że praca została przygotowana na Konkurs Historyczny „Żołnierze
Wyklęci – Bohaterowie Antykomunistycznego Podziemia” organizowany przez Andrzeja
Romanka Posła na Sejm RP, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie oraz Muzeum Okręgowe w Nowym
Sączu.
5. Dane osobowe uczestników konkursu są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926
z późn. zm.).
6. Wszelkie informacje o konkursie, komunikaty Komisji Konkursowej oraz informacje
o materiałach konkursowych będą przesyłane do szkół przez przedstawicieli
Organizatorów.
7. Szczegółowych informacji udziela:
 w sprawach organizacyjnych – Michał Mółka, Dyrektor Biura Poselskiego Posła
na
Sejm
RP
Andrzeja
Romanka,
tel.
kom.
725-319-465,
e-mail:
konkurshistorycznynowysacz@gmail.com,
 w sprawach merytorycznych – dr Marcin Chorązki, Oddział Instytutu Pamięci
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie – tel.
666-010-647; e-mail: marcin.chorazki@ipn.gov.pl

Załącznik nr 1
Konkurs Historyczny „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Antykomunistycznego
Podziemia”.
FORMULARZ ZGŁOSZENIA

……………………………………………………...
Pieczątka szkoły (podpis Dyrektora Szkoły)

……………………………………….....................................................................................
Imię i nazwisko Nauczyciela–Opiekuna Merytorycznego

……………………………………………......................................................................................
.
Kontakt do Nauczyciela–Opiekuna Merytorycznego (telefon, e-mail)

………………………………………………………
Przewidywana liczba uczestników konkursu

Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU

………………………………………………………………………………………………………
Imię i Nazwisko

…………………………………………………………………………………………………………
Adres

E-Mail ………………………………………………….

Telefon kom …………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
Szkoła

…………………………………………………………………………………………………………
Opiekun merytoryczny

…………………………………………………………………………………………………………
Tytuł pracy

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu „Żołnierze Wyklęci –
Bohaterowie Antykomunistycznego Podziemia” i akceptuję jego treść.
Oświadczam, że posiadam pełnię praw autorskich do niniejszej pracy i przenoszę je na
Organizatorów w zakresie niezbędnym do jej publikacji i/lub innego rozpowszechniania, ze

szczególnym uwzględnieniem konieczności dostosowania zdjęcia do wymogów, jakie
muszą być spełnione przy jego publikacji w formie książkowej.
Oświadczam, że przenoszę nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz
Organizatorów bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji
wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego
1994 roku (Dz. U. z 2006 roku, nr 90 poz. 631 z późn. zm.), w tym w szczególności w
zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy
utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką
cyfrową, udostępniania na stronach internetowych Organizatorów oraz we wszelkich
materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotnienia i
wprowadzania do obrotu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych : imię,
nazwisko, adres zamieszkania – Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia
1997 roku (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1182 j.t.).
Wyrażam zgodę na udział mojej/-go córki/syna na udział w konkursie „Żołnierze Wyklęci –
Bohaterowie Antykomunistycznego Podziemia”.

……………………….

…………………………………

Data i podpis autora

(podpis rodzica lub opiekuna prawnego
niepełnoletniego uczestnika konkursu)

