„ZNAJOMOŚĆ HISTORII WŁASNEJ OJCZYZNY,
TO WIELKI ZASZCZYT, HONOR I OBOWIĄZEK
KAŻDEGO OBYWATELA"

Plakat Komitetu Pamięci Rotmistrza Witolda
Pileckiego - promuje „VII Międzynarodowy
Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych
www.komitet- pamięci- rotmistrza-pileckiego.com

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W MAŁASZEWICZACH
ZAPRASZA UCZNIÓW KLAS: VI-VIII
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY TERESPOL
DO UDZIAŁU W II EDYCJI KONKURSU HISTORYCZNEGO
NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ PT.” PRZYWRÓĆMY ICH PAMIĘCI
- ŻOŁNIERZE WYKLĘCI – BOHATEROWIE NIEZŁOMNI”.
Preambuła Ustawy z dnia 3 lutego 2011 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych (Dz.U. z 2011 r. Nr 32, poz. 160): „W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym”
– bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu
Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń
demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób,
przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu… ”
Organizator Konkursu:
Zespół Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach we współpracy
z Gminnym Centrum Kultury w Kobylanach
Celem Konkursu jest:
1. Upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Bohaterów
Niezłomnych.
2. Upowszechnianie wśród uczniów szkół Gminy Terespol wiedzy o żołnierzach
podziemia antykomunistycznego, którzy walczyli o niepodległość Polski po II wojnie
światowej.
3. Upowszechnianie wiedzy historycznej istotnej dla tożsamości narodowej, regionalnej
oraz kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych.
4. Wdrażanie uczniów do samokształcenia, rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie
uzdolnień uczniów.
5. Kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie
wiedzy o działalności drugiej konspiracji w latach 1944-1963.
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6. Kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego
po II wojnie światowej.
Warunki uczestnictwa w Konkursie:
1. Konkurs odbędzie się w kategorii klas: VI-VIII
2. Temat pracy konkursowej: Prezentacja multimedialna pt. ” Przywróćmy Ich
pamięci - Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni „ (Można wykorzystać
dostępne zdjęcia, muzykę i filmy z polecanych stron internetowych pod warunkiem
podania źródła.)
3. Prezentacja nie może zawierać więcej niż 20 slajdów, ostatni slajd powinien zawierać
dane autora i informację o materiałach wykorzystanych do pracy.
4. Prezentacja powinna być zapisana w programie Power Point, na płycie CD/DVD lub
pendrive.
5. Prezentacje multimedialne wraz z metryczkami należy dostarczyć do 20 lutego
2020 roku do sekretariatu Zespołu Szkół im. Kornela Makuszyńskiego
w Małaszewiczach, ul. Wiejska 7a, 21-540 Małaszewicze
6. Prezentacje przekazane na Konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej
nieopublikowanymi.
7. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną prezentację.
8. Każdy uczestnik Konkursu powinien do prezentacji

dołączyć wypełnioną przez

rodzica/ opiekuna metryczkę.
9. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą
udostępniane podmiotom trzecim.
Wyniki Konkursu i nagrody:
1. Komisja Konkursowa powołana przez organizatora, spośród przekazanych prezentacji
wyłoni laureata Konkursu, jej decyzja jest ostateczna i nie podlega weryfikacji .
2. Nagrodą główną jest statuetka i pamiątkowy dyplom.
3. Dodatkowo przyznane będą dyplomy i narody za drugie i trzecie miejsce.
4. Kryteria oceny prezentacji: zrozumienie tematu i jego

zgodność z faktami

historycznymi , koncepcja prezentacji, jasność przekazu, walory edukacyjne
i popularyzacyjne .
5. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
6. Opiekunowie zostaną powiadomieni o dokładnym terminie podsumowania Konkursu.
7. Ogłoszenie wyników nastąpi w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Terespol,
podczas gminnych obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
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8. Wszelkich dodatkowych informacji udziela nauczyciel historii : Małgorzata Sowa
tel. sekretariat szkoły 503 044 412
Postanowienia końcowe:
1. Przekazując pracę na Konkurs, uczestnik zgadza się na jej prezentację.
2. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
Zapraszamy do udziału w Konkursie.
WŁĄCZ SIĘ W ICH UPAMIĘTNIENIE!
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METRYCZKA PRACY KONKURSOWEJ
Dane autora pracy
Imię
i Nazwisko
Wiek
Opiekun
konkursu

klasa
Telefon
kontaktowy

Imię
i Nazwisko
Nazwa i adres szkoły/placówki

Ulica i nr

telefon

Kod pocztowy

miejscowość

OŚWIADCZENIE
1. Ja niżej podpisany/a oświadczam, że (proszę o wpisanie X w odpowiednią kratkę):
❒ Wyrażam zgodę ❒ Nie wyrażam zgody
na utrwalanie wizerunku mojego dziecka za pomocą zdjęć lub filmów
i publikowaniem ich związanym z organizacją Konkursu historycznego pt.
„Przywróćmy Ich pamięci Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”
organizowanego przez Zespół Szkół im. Kornela Makuszyńskiego
w Małaszewiczach, ul. Wiejska 7a, 21-540 Małaszewicze .
2.Akceptuję warunki regulaminu ww. Konkursu
……………………………………
/imię i nazwisko dziecka
……………………………………………………
(czytelny podpis rodzica / opiekuna praw. autora pracy)

METRYCZKĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI I DOŁĄCZYĆ DO KAŻDEJ
PRACY KONKURSOWEJ
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