
„NIEZŁOMNYM - WYKLĘTYM - NIEPOKORNYM”

Regulamin
I Wojewódzkiego Konkursu

Poświęconego Pamięci płk Wojciecha Szczepańskiego
i Żołnierzy Antykomunistycznego Podziemia Niepodległościowego

z terenu województwa podkarpackiego

§ 1. Patronat

Patronat nad konkursem objęli:
• Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie,
• p. Bogusław Urban - Starosta Powiatu Przeworskiego,
• p. Tomasz Bury – Wójt Gminy Zarzecze,
• p. Małgorzata Byrwa – Przewodnicząca Rady Gminy Zarzecze,
• p. Małgorzata i Wacław Wajdowie – córka i zięć płk Wojciecha Szczepańskiego,
• p. prof. dr hab. Janina Marciak- Kozłowska – Świadek Historii, współinicjatorka
odsłonięcia w Żurawiczkach Tablicy Pamięci płk. Wojciecha Szczepańskiego.

§ 2. Organizatorzy
1. Organizatorami konkursu są:
• Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Żurawiczkach,
• Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu.

2. Osobami odpowiedzialnymi z ramienia organizatorów są nauczyciele historii:
• p. Beata Klisz (Zespół Szkół im. Wincentego Witosa),
• p. Iwona Węglowska (Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Żurawiczkach).

§ 3. Cele konkursu

1. Celem konkursu jest przede wszystkim złożenie hołdu Komendantowi Jarosławskiego
Obwodu AK płk Wojciechowi Szczepańskiemu i innym Niezłomnym Żołnierzom
Antykomunistycznego Podziemia Niepodległościowego, którzy w latach powojennych nie
zgadzali się na sowietyzację Ojczyzny i słowem oraz czynem angażowali się we
wskrzeszenie niepodległej Polski, za co byli przez system komunistyczny prześladowani.

2. Intencją organizatorów jest także:
• upowszechnienie wiedzy o żołnierzach Wojska Polskiego, którzy walczyli o niepodległość
Polski po II wojnie światowej,
• upowszechnienie wiedzy historycznej istotnej dla tożsamości narodowej, regionalnej oraz
kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych,
• kształtowanie świadomości narodowej i lokalnej dzieci i młodzieży,
• odkrywanie prawdy historycznej,
• pielęgnowanie tradycji patriotycznych,
• kultywowanie pamięci o ofiarach sowieckiej represji,
• upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
• budowanie poczucia dumy narodowej z bycia Polakiem



• zachęcanie dzieci i młodzieży do uczestnictwa w kulturze,
• zachęcenie dzieci i młodzieży do podjęcia samodzielnych poszukiwań badawczych,
• rozwijanie zainteresowań, wyobraźni, zdolności i twórczego działania,
• pozytywna integracja społeczności szkolnych z terenu Gminy Zarzecze, Powiatu
Przeworskiego, województwa podkarpackiego,
• promowanie osiągnięć uczniów.

§ 4. Uczestnicy

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas III-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół
ponadpodstawowych z terenu województwa podkarpackiego, obdarzonych pasją historyczną,
talentem artystycznym i zainteresowanych tematyką konkursu.

2. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

§ 5. Zasady uczestnictwa

1. Konkurs rozgrywany jest w czterech kategoriach wiekowych:
• I kategoria: uczniowie klas III-IV szkół podstawowych,
• II kategoria: uczniowie klas V-VI szkół podstawowych,
• III kategoria: uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych,
• IV kategoria: uczniowie szkół ponadpodstawowych.

2. Udział w konkursie polega na wykonaniu pracy konkursowej zgodnej z właściwą kategorią
i tematyką konkursu:
• I kategoria: praca plastyczna (format: od A4 do max. A3, technika: dowolna, oprócz
materiałów sypkich) - nawiązująca do życiorysu i dokonań wybranej sylwetki Żołnierza
Niezłomnego z terenu województwa podkarpackiego, np. płk. Wojciecha Szczepańskiego,

• II kategoria: list (format papieru: A4, do max. 2 stron tekstu odręcznego) - do wybranego
Żołnierza Niezłomnego z terenu województwa podkarpackiego, np. płk. Wojciecha
Szczepańskiego, nawiązujący do jego życiorysu i dokonań,

• III kategoria: prezentacja multimedialna (do 15 slajdów - w tym strona tytułowa
i bibliografia, forma pliku: ppt/x, praca zapisana na płycie CD/DVD lub nośniku pamięci
typu pendrive jako automatyczny pokaz slajdów) - nawiązująca do życiorysu i dokonań
wybranej sylwetki Żołnierza Niezłomnego z terenu województwa podkarpackiego, np. płk.
Wojciecha Szczepańskiego,

• IV kategoria: prezentacja multimedialna (do 15 slajdów - w tym strona tytułowa
i bibliografia, forma pliku: ppt/x, praca zapisana na płycie CD/DVD lub nośniku pamięci
typu pendrive jako automatyczny pokaz slajdów) - nawiązująca do życiorysu i dokonań
wybranej sylwetki Żołnierza Niezłomnego z terenu województwa podkarpackiego, np. płk.
Wojciecha Szczepańskiego.

3. Konkurs ma charakter indywidualny.



4. Opiekun (nauczyciel/ rodzic) uczestnika lub pełnoletni uczestnik dołącza do pracy
podpisany wydruk Załącznika 1.

5. Prace z kategorii I i II wraz z Załącznikiem 1 należy przesłać lub dostarczyć osobiście w
terminie do 24 lutego 2023 r. na adres:
Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Żurawiczkach
Żurawiczki 82, 37-200 Przeworsk
z dopiskiem: „Niezłomnym - Wyklętym - Niepokornym”

6. Prace z kategorii III i IV wraz z Załącznikiem 1 należy przesłać lub dostarczyć osobiście
w terminie do 24 lutego 2023 r. na adres:
Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu,
ul. Księdza Stanisława Gajeckiego 7,
37-205 Zarzecze
z dopiskiem z dopiskiem: „Niezłomnym - Wyklętym - Niepokornym”

7. Każda praca konkursowa powinna zostać opatrzona metryczką umieszczoną zawierającą
następujące dane: imię i nazwisko autora, klasę, nazwę i adres szkoły, do której uczęszcza
autor, imię i nazwisko nauczyciela/rodzica, pod którego opieką powstała praca; umieszczoną
w prawym dolnym rogu: dla kategorii I i II na odwrocie pracy, a dla kategorii III i IV
na ostatniej stronie/ końcu pracy poniżej bibliografii.

8. Prace konkursowe dostarczone do organizatorów po 24 lutego 2023 r. nie będą podlegały
ocenie.

§ 6. Ocena prac

1. Nadesłane prace ocenią powołane przez organizatorów komisje konkursowe.

2. Ocenie podlegają prace samodzielnie wykonane i nigdzie dotąd niepublikowane.

3. Jurorzy w ocenie prac kierować się będą następującymi kryteriami:
• zgodność treści z tematyką konkursu i prawdą historyczną,
• kreatywność i oryginalność ujęcia tematu, w tym umiejętność posługiwania się technologią
multimedialną,
• poprawność językowa, stylistyczna, ortograficzna i interpunkcyjna,
• estetyka pracy,
• autorefleksja.

§ 7. Nagrody

1. Laureaci I-III miejsca (odrębnie dla każdej kategorii) otrzymają dyplomy i nagrody.

2. Komisja konkursowa przewiduje przyznanie wyróżnień.

3. Nagrodzone prace konkursowe zostaną zaprezentowane 2 marca 2023 r.
w Szkole Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Żurawiczkach podczas lokalnych
uroczystości upamiętniających Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz postacie



płk Wojciecha Szczepańskiego i Żołnierzy Antykomunistycznego Podziemia
Niepodległościowego.

4. Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana najpóźniej 28 lutego 2023 roku
na stronie internetowej https://spzurawiczki.edupage.org i https://www.zszarzecze.com/ oraz
w mediach społecznościowych organizatorów.

5. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przesunięcia terminu uroczystości z przyczyn
niezależnych od nich. W takim wypadku nagrody i dyplomy zostaną dostarczone
do laureatów.

§ 8. Uwagi końcowe

1. Uczestnicy konkursu powinni sięgnąć do biografii Wojciecha Szczepańskiego i innych
Niezłomnych Żołnierzy Antykomunistycznego Podziemia Niepodległościowego.

2. W ramach przygotowań do konkursu proponuje się skorzystanie m.in. z następujących
źródeł:

• Wojciech Szczepański „Wspomnienia. Lipiec 1944 – grudzień 1957”, opracowanie
i redakcja naukowa Tomasz Bereza, Małgorzata Gliwa, Rzeszów 2008;

• Irena Kozimala, „Żołnierze Wyklęci Z dziejów partyzantki antykomunistycznej w powiecie
przeworskim 1944–1956”, Przeworsk 2016;

•https://docplayer.pl/7321121-Biuletyn-informacyjny-okregu-podkarpackiego-swiatowego-z
wiazku-zolnierzy-armii-krajowej-nr-3-3-2013-egzemplarz-bezplatny.html, s. 18-21;

• https://podziemiezbrojne.ipn.gov.pl/zol/biogramy;

3. Prace niezgodne z prawdą historyczną i z tematem konkursu będą dyskwalifikowane.

https://spzurawiczki.edupage.org
https://www.zszarzecze.com/
https://docplayer.pl/7321121-Biuletyn-informacyjny-okregu-podkarpackiego-swiatowego-zwiazku-zolnierzy-armii-krajowej-nr-3-3-2013-egzemplarz-bezplatny.html
https://docplayer.pl/7321121-Biuletyn-informacyjny-okregu-podkarpackiego-swiatowego-zwiazku-zolnierzy-armii-krajowej-nr-3-3-2013-egzemplarz-bezplatny.html
https://podziemiezbrojne.ipn.gov.pl/zol/biogramy


Załącznik 1.

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA KONKURSU
„NIEZŁOMNYM - WYKLĘTYM - NIEPOKORNYM”

(prosimy wypełnić drukowanymi literami)

1. DANE KONTAKTOWE UCZNIA:

• Imię i nazwisko:……………………..……………………….………………………………..

• Telefon do ucznia: ……………………………………….…..………………………………..

• Klasa (np. III, I LO, I Technikum):…………………...…………………..…………………..

2. DANE KONTAKTOWE SZKOŁY:

• Pełna nazwa szkoły:

……………………………………………………….………………………………………….

.…………………………………………………………………….……………………………

• Telefon i adres e-mail do szkoły……………………………………….……………………..

3. DANE KONTAKTOWE OPIEKUNA PRACY:

• Imię i nazwisko: ……………………………….……………………………………………..

• Telefon i adres mailowy: ……………..………………….…………………………………..

• Opiekun: NAUCZYCIEL / RODZIC**

4. OŚWIADCZENIE:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich /mojego dziecka* danych osobowych i publikację wizerunku
oraz wykorzystanie i opublikowanie materiałów, przesłanych na konkurs
„Niezłomnym-Wyklętym-Niepokornym”. Administratorem danych osobowych podanych na potrzeby
Konkursu, jest Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Żurawiczkach, Żurawiczki 82,
37-200 Przeworsk i Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu,
ul. Księdza Stanisława Gajeckiego 7, 37-205 Zarzecze.
Macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do organu
nadzoru.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych u administratora: e-mail: rodo.jednostki@zarzecze.itl.pl
Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji Konkursu

.……………..…….
Data

…………………………………………..………
Podpis pełnoletniego uczestnika

lub prawnego opiekuna ucznia

* * Właściwe podkreślić

mailto:rodo.jednostki@zarzecze.itl.pl

