
Konkurs historyczny 
 

Żołnierze Wyklęci – polskie podziemie niepodległościowe w latach 1944-1956 
 

organizowany w ramach obchodów Narodowego Święta Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
 
Organizatorem konkursu jest Muzeum Miasta Jaworzna pod honorowym patronatem Poseł do Parlamentu 
Europejskiego Jadwigi Wiśniewskiej, Posła na Sejm RP Dariusza Starzyckiego oraz Instytutu Pamięci 
Narodowej. 
 
Celem konkursu jest szerzenie wiedzy i pamięci o bohaterskich żołnierzach konspiracji niepodległościowej, którzy 
po oswobodzeniu się spod niemieckiego jarzma, stawili czoło sowieckiemu okupantowi. 
 
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół średnich z terenu miasta Jaworzna, którzy  
w dniu przystąpienia do konkursu mają ukończone 16 lat. Z jednej szkoły może zgłosić się maksymalnie  
3 uczniów. Z udziału w tegorocznej edycji wyłączony jest Laureat ubiegłorocznej edycji.   
 
Konkurs odbędzie się w Muzeum Miasta Jaworzna 13 marca 2018 r. o godz. 10.00 jako zwieńczenie obchodów 
Narodowego Święta Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Jaworznie. 
 
Konkurs zostanie przeprowadzony w formie testu. Zgłoszenie do konkursu odbywa się drogą mailową, na adres 
adrian.rams@muzeum.jaw.pl do dnia 10.03.2018 r. proszę przesłać wypełnioną kartę zgłoszeniową  
i oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Osoby biorące udział  
w konkursie zobowiązane są o posiadanie w dniu konkursu dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego 
tożsamość.  
 
W przerwie konkursu odbędzie się pokaz filmu dokumentalnego pt. Inka. Są rzeczy ważniejsze niż śmierć 
(reżyseria: Jacek Frankowski).  

Nagrody dla laureatów konkursu: 

 I miejsce – nagroda okolicznościowa oraz bilet do PE w Brukseli na zaproszenie Europoseł Jadwigi 
Wiśniewskiej 

 II miejsce – nagroda okolicznościowa oraz bilet do Sejmu RP na zaproszenie Posła Dariusza 
Starzyckiego 

 III - nagroda okolicznościowa 
 

Od rozstrzygnięcia konkursu nie przysługuje odwołanie. W przypadku kilku kandydatów z taką samą ilością 
punktów rozstrzygnięcie zwycięzcy nastąpi w drodze dogrywki ustnej, na zasadach losowania pytań. Każdy  
z finalistów będzie odpowiadał na jedno pytanie w serii, odpada ten, kto udzieli nieprawidłowej odpowiedzi, przy 
poprawnej odpowiedzi przeciwnika. Zgłoszenie się kandydata jest równoznaczne z akceptacją niniejszych zasad. 
 
Literatura: 

 Teka edukacyjna IPN: Polskie podziemie niepodległościowe 1944-1956, Lublin 2015 – Materiały dla 
ucznia i Karty (do pobranie pod poniższym adresem: 
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/teki-edukacyjne/27595,Polskie-podziemie-niepodleglosciowe-
19441956.html).  

 

 Portal internetowy: wilczetropy.ipn.gov.pl  
 
 
Dane kontaktowe: 
Muzeum Miasta Jaworzna, ul. Pocztowa 5 
Tel.: 32 618 19 53, adres e-mail: adrian.rams@muzeum.jaw.pl 
 


