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Zapraszamy uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych do udziału w IX Wojewódzkim Konkursie 

 

Ocalić od zapomnienia… 
„Mój bohater Państwa Podziemnego w latach 1939 – 1956”. 

 
Celem konkursu jest utrwalanie pamięci i propagowanie wiedzy o bohaterach walk o wolność  

i niepodległość naszej Ojczyzny. Zachęcamy do poszukiwań opowieści wśród bliskich i znajomych a 

także do odkrywania śladów historii w najbliższym otoczeniu. 

Konkurs kierujemy do wszystkich uczniów, którzy interesują się najnowszą historią Polski, 

poszukują swej tożsamości narodowej i wzorów postępowania. 
 

                                                   

 

Regulamin Konkursu   

 

Ocalić od zapomnienia…  
„Mój Bohater Państwa Podziemnego w latach 1939 – 1956”.   

 

Cele konkursu : 

 

 rozbudzanie zainteresowań historycznych,  

 popularyzacja najnowszej historii Polski, związanej z walkami 

niepodległościowego podziemia,   

 kształtowanie postaw i rozbudzanie uczuć patriotycznych oraz zainteresowanie historią swojej                                              

okolicy i jej bohaterów,  

 rozwijanie wyobraźni i kształtowanie kreatywności w wyrażaniu osobistego stosunku 

do historii, 
 rozwijanie umiejętności literackich i językowych uczniów, 

 kształtowanie zdolności wyrażania swoich myśli i refleksji w formie plastycznej 

i w technologii informatycznej.  
  
Tematyka i forma prac : 

  

 Praca literacka (dowolna forma, np. kartka z pamiętnika, wspomnienie, wywiad, reportaż, 

opowiadanie, recenzja) może być oparta na opracowaniach historycznych, wspomnieniach 

rodzinnych, bliskich, inspirowana literaturą faktu lub filmem – materiały podane na ostatniej 

stronie.  

 Objętość pracy nie może przekroczyć 4 stron maszynopisu (czcionka 12, Times New 

Roman).  

 

 Praca plastyczna: kolaż, komiks.  

 



 
 Prezentacja multimedialna, fotografia lub fotoreportaż: „Śladami Lubelskich 

Partyzantów”. 

 

Zasady uczestnictwa :  

 

 adresatem konkursu są uczniowie szkół podstawowych z klas IV- VIII,  

 szkoła może zgłosić do konkursu dowolną liczbę uczniów,   

 prace należy dostarczyć do organizatora.- prace literackie w formie wydruku;- multimedialne 

i fotografie na płycie CD; - prace plastyczne w odpowiednio zabezpieczonej kopercie,  

 praca powinna być podpisana (imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła, imię i nazwisko 

nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu e-mail nauczyciela) , 

 do pracy należy dołączyć zgody, które stanowią załącznik do niniejszego regulaminu,  

 w konkursie biorą udział wyłącznie prace wykonane indywidualnie, nigdzie dotąd 

niepublikowane,  

 z chwilą przesłania pracy Szkoła Podstawowa nr 24 im. Partyzantów Lubelszczyzny w 

Lublinie zostaje właścicielem otrzymanych oryginałów (art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych: Dz. U. z 2006 Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). Prace 

zgłaszane do konkursu nie będą zwracane uczestnikom.  

  
  
Harmonogram konkursu : 

 

15.05.2021r. termin składania prac; w przypadku prac wysyłanych pocztą o terminie złożenia 

decyduje data stempla pocztowego;  
7.06.2021 r. rozstrzygnięcie konkursu i publikacja wyników na stronie 

internetowej www.sp24.lublin.eu  
                  O sposobie przekazania nagród uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową lub 

telefoniczną.  
  
   
Kryteria oceny  : 

 

Prace literackie:  

 

 zgodność pracy z tematem i prawdą historyczną,  

 umiejętność interpretowania wykorzystanych źródeł,  

 umiejętność wyrażania własnej opinii o wybranej postaci i ukazanie osobistego stosunku 

autora pracy  

do wyborów i postawy Bohatera,  

 respektowanie reguł wybranej formy wypowiedzi,  

 poprawność stylistyczna, ortograficzna i interpunkcyjna,  

 oryginalność treści zawartych w pracy, brak plagiatu. 

 

Prace plastyczne, prezentacje i fotografie:  

 zgodność pracy z tematem,  

 oryginalność i ogólne wrażenie artystyczne,  

 kreatywność i pomysłowość w ujęciu tematu, 

 wartość poznawcza pracy.  

http://www.sp24.lublin.eu/


 
 

Materiały do wykorzystania:  

     Filmy dokumentalne i fabularne, spektakle teatralne: np. „Historia Roja” , „Generał Nil”, „Inka”   

 “ Wyklęty “i inne.   

1. Baran Adam, Pseudonim „Zapora”, mjr Hieronim Dekutowski 1918-1949, Staszów 1996  

2. Caban Ireneusz, Okręg Armii Krajowej Lublin, Lublin 1996.  

3. Chodkiewicz Marek Jan, Narodowe Siły Zbrojne, „Ząb”, przeciw dwu wrogom, Warszawa 1992, do str. 

182.  

4.  Działania partyzanckie na Lubelszczyźnie / Mikołaj Morzycki-Markowski. –  

Warszawa : Edipresse Kolekcje : Bellona, 2018.   

5. Historia OP 9 / Jan Turowski; wybór i opracowanie Dariusz Górny, Waldemar Seroka, Andrzej Skiba- 

 Zamość ; Zwierzyniec : Roztoczański Park Narodowy, 2017. – 204 s.  

6. Honor nad życie : Karol Wilhelm ps. Czarny, Puszcza Solska 1941-1944 / Jolanta Kais-Badric-

Sandomierz:Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia ; Lublin : Jolanta Kais-Badrici, 2017. – 192 s.  

7. Józef Franczak ps. "Lalek" : ostatni partyzant poakowskiego podziemia / Violetta Gut. – Toruń 

: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. – 82 s.  

8.  Koprowski Marek A., Żołnierze Wyklęci. Wspomnienia i relacje, Wyd. Replika 2015\  

9. Korboński Stefan, Polskie Państwo Podziemne, Warszawa 2008.  

10. Kurek Ewa, Zaporczycy 1943 – 1949, Clio 2005  

11. Łuniewska Luiza, Szukając Inki. Życie i śmierć Danki Siedzikówny, The Facto 2015.  

12.  Mój ojciec - sierżant Laluś / Marek Franczak ; [rozm. przepr. Kajetan Rajski]. –                                

Kraków : Fundacja Kwartalnika "Wyklęci", 2018.   

13. Przewodnik po Szlaku Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie / [opracowanie Rafał Drabik, 

Wojciech Rowiński, Bożena Wołek, Karol Wołek]. – Lublin : Fundacja im. Kazimierza Wielkiego, 2015. – 

66 s.  

14.    Saweczko Mateusz, Poczet Żołnierzy Wyklętych, Wyd. Capital 2016.   

15.   Ta nasza wolność: reportaże historyczne / Dariusz Jarosiński. –                                                           

Białystok ; Olsztyn ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu, 2018.   

16.   Wieliczka – Szarkowa, Żołnierze Wyklęci. Niezłomni bohaterowie, AA 2013.  

17.   Wywiad i kontrwywiad siatki cywilnej Okręgu Lubelskiego WiN 1945-1947 w walce   

o Niepodległość Polski z rosjo-sowieckim okupantem ludobójczym : studium organizacji   

i działalności / Jerzy C. Malinowski. – Lublin : [Jerzy Malinowski], 2017. – 132 s.  

        18. "Zaplute karły reakcji..." : polskie podziemie niepodległościowe 1944-1956 / [red. 

Agnieszka Jaczyńska, Magdalena Śladecka, Sławomir Poleszak, Rafał Wnuk]. – Lublin : Instytut Pamięci 

Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2013. – 247 s.  

        19.    Zaporczycy / Artur Piekarz. – Warszawa : Edipresse Kolekcje Sp. z o.o., 2020. 

 

Koordynator:    p. Maria Dermanowska                    

mail: m.dermanowska@sp24.lublin.eu    

  tel.662055474                                                                                                                                                                             

                                                                                                         
                                                             

 

                             



 
                                                

Zgoda   

rodziców/opiekunów prawnych  

 na udział dziecka w IX Wojewódzkim Konkursie   
Ocalić od zapomnienia…  

„Mój bohater Państwa Podziemnego w latach 1939 – 1956”.   

   

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka   
.........................................................................................  

(imię i nazwisko dziecka)  

w IX edycji konkursu Ocalić od zapomnienia…  

„Mój bohater Państwa Podziemnego w latach 1939 – 1956”.   

organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 24 w Lublinie   

  

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez 

organizatorów konkursu w celu organizacji i promocji konkursu oraz przyznania nagród.  
3. Wyrażam zgodę na ekspozycję pracy konkursowej mojego dziecka na wystawie.  
4. Wyrażam zgodę na publikowanie pracy konkursowej mojego dziecka i danych 

osobowych na stronie internetowej organizatora i partnerów konkursu.   
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:  
 

1.Administratorem Pani/Pana danych jest Szkoła Podstawowa nr 24 w Lublinie im. 

Partyzantów Lubelszczyzn ul. Niecała 1, 20-080 Lublin.  

 

2. Dane będą przetwarzane w celu wskazanym w podpisanej zgodzie na przetwarzanie danych 

osobowych.     
                                                                                                                                                  
3. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych 

osobowych.  
 

4. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych osobowych 

Pani/Pana dziecka; możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia, przetwarzania, 

a także usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

dziecka.  

  

  

.............................................................................  

data i czytelny podpis    
 (imię i nazwisko rodzica/opiekuna dziecka)   

 


