Wyciąg z regulaminu
Rzeczypospolitej”

Konkursu „ Żołnierze Wyklęci – niezłomni obrońcy

1. Wojewódzki konkurs pn. „Żołnierze Wyklęci – niezłomni obrońcy Rzeczypospolitej”
organizuje i przeprowadza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, przy
współudziale Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego (zwane dalej CRE)
w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu, Skierniewicach i Zgierzu.
2. Głównym celem konkursu jest upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy
Wyklętych.
3. Konkurs prowadzony jest na terenie województwa łódzkiego i skierowany jest do uczniów
szkół podstawowych z klas V-VIII oraz uczniów szkół ponadpodstawowych mających
siedzibę na terenie województwa łódzkiego.
4. W roku szkolnym 2021/2022 tematyka konkursu obejmuje historię działalności żołnierzy
Wojska Polskiego w latach 1939 – 1963, którzy walczyli o niepodległość Polski, ze
szczególnym uwzględnieniem żołnierzy z województwa łódzkiego.
5. Finaliści i laureaci konkursu ze szkół podstawowych otrzymają zaświadczenia Łódzkiego
Kuratora Oświaty.
6. Finaliści i laureaci uzyskają dodatkowe punkty podczas rekrutacji do wybranej szkoły
ponadpodstawowej w woj. łódzkim. Liczba punktów zostaje określona w Decyzji
Łódzkiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów rekrutacji na rok szkolny 2021/2022.
7. Zgłoszenia do etapu I testu wiedzy ogólnej może dokonać dyrektor szkoły lub osoba przez
niego upoważniona. Zgłoszenia szkół oraz liczbę uczniów do konkursu należy przesłać co
najmniej siedem dni roboczych przed rozpoczęciem etapu szkolnego – do 19 stycznia 2022r.
8. Odpowiednie dla danego powiatu CRE przekaże przewodniczącemu szkolnej komisji
konkursowej zestaw testów i kart odpowiedzi. Treść zadań w teście wiedzy ogólnej do
etapu szkolnego przygotowuje Centrum Rozwoju Edukacji w Sieradzu.
9. Przedmiotem Konkursu jest:
1) test wiedzy ogólnej – dla uczniów szkół podstawowych z klas V-VIII lub
2) wykonanie przez uczniów pracy pn. „Żołnierze Wyklęci – niezłomni obrońcy
Rzeczypospolitej” w jednej z podanych kategorii w zależności od rodzaju szkoły:
a) komiks – wykonują uczniowie szkół podstawowych, powinien tworzyć zamkniętą całość o
objętości minimum 1 a maksymalnie 3 ponumerowanych stron formatu A4, wykonany
techniką dowolną, bohater komiksu – postać żołnierza wyklętego z województwa łódzkiego;
b) prezentacja multimedialna – wykonują uczniowie szkół ponadpodstawowych, powinna być
stworzona w programie komputerowym do tworzenia prezentacji oraz zapisana na płycie CD
bądź DVD. Powinna zawierać maksymalnie 10 slajdów (bez slajdu tytułowego), może

posiadać część graficzną i tekstową. Bohater prezentacji multimedialnej – postać żołnierza
wyklętego z województwa łódzkiego;
c) film – wykonują uczniowie szkół ponadpodstawowych, może być nakręcony telefonem
komórkowym, kamerą lub aparatem fotograficznym, czas trwania – maksymalnie 4 minuty,
film zapisany na płycie CD bądź DVD, rozmiar maksymalny pliku – do pojemności 4 GB.
Bohater filmu – postać żołnierza wyklętego z województwa łódzkiego.
10. Uczniowie biorący udział w teście wiedzy ogólnej powinni wykazać się:
a) wiadomościami i umiejętnościami z zakresu historii Polski i historii powszechnej w latach
1939 – 1963 określonymi w podstawie programowej szkoły podstawowej;
b) znajomością zagadnień z historii Polski opisanych w broszurze „Żołnierze Wyklęci –
niezłomni obrońcy Rzeczypospolitej”;
c) znajomością publikacji Tadeusza M.
Wydawnictwo Replika, 2017.

Płużańskiego „Obława na Wyklętych”,

11. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach – szkolnym, rejonowym i
wojewódzkim. Test wiedzy ogólnej: I etap szkolny – 28 stycznia 2022 r. , II etap
rejonowy – 04 marca 2022 r., III etap wojewódzki – 08 kwietnia 2022 r.
12. Przebieg etapu szkolnego testu ogólnego :
1) I etap testu:
a) czas trwania: 90 min;
b) godz. rozpoczęcia: 13.00;
c)szkolna komisja konkursowa (SKK - Szkolne Komisje Konkursowe powołują
dyrektorzy szkół ), po sprawdzeniu prac kwalifikuje uczniów do II etapu – nie więcej niż
czterech uczestników z danej szkoły z największą liczbą zdobytych punktów spośród tych,
którzy uzyskali co najmniej 75% punktów możliwych do zdobycia;
d) lista uczniów zakwalifikowanych do etapu II jest publikowana na stronie internetowej
poszczególnych Centrum Rozwoju Edukacji, odpowiednio do powiatu, w którym szkoła ma
swoją siedzibę.
2) Kategoria Test wiedzy ogólnej:
a) Test będzie testem wielokrotnego wyboru, gdzie jedna odpowiedź jest prawdziwa. Na
etapie szkolnym i rejonowym uczeń wybiera jedną spośród trzech odpowiedzi, na etapie
wojewódzkim jedną spośród czterech odpowiedzi;
b) Test obejmował będzie 40 pytań, za każde pytanie uczeń zdobywa 1 pkt.

13. Prace konkursowe komiks/prezentację multimedialną/film z I etapu należy składać do
jednego z pięciu Centrum Rozwoju Edukacji w terminie od 07 lutego 2022 r. do 04 marca
2022 r.
14. Prace konkursowe należy przesłać bądź dostarczyć do CRE Sieradz – powiat:
sieradzki, poddębicki, zduńskowolski, łaski, pajęczański, wieluński, wieruszowski adres:
ul. 3 Maja 7, 98-200 Sieradz.
15. Konkurs organizowany jest przy współudziale Centrum Rozwoju Edukacji Województwa
Łódzkiego w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu, Skierniewicach i Zgierzu. W razie
jakichkolwiek pytań proszę kontaktować się z osobą pełniącą rolę koordynatora projektu w
CRE odpowiednim dla danego powiatu:

Centrum Rozwoju Edukacji WŁ w Sieradzu
•
Janusz Jasiński – jjasinski@wodnsieradz.edu.pl, tel. 603 991 796
•
Karolina Frejek – kfrejek@wodnsieradz.edu.pl, tel. 695 643 948
Centrum Rozwoju Edukacji WŁ w Łodzi
powiaty: Łódź miasto, łódzki wschodni, pabianicki, adres: ul. Wielkopolska 70/72, 91-029 Łódź.

•
•

Tadeusz Bogalecki – tzbogalecki@wp.pl, tel. 515 063 986
Anna Iwicka-Okońska – anna@interia.pl, tel. 669 003 906

Centrum Rozwoju Edukacji WŁ w Skierniewicach
•
Elżbieta Masny – e.masny@wodnskiernie.nazwa.pl, tel. 795 571 674
Centrum Rozwoju Edukacji WŁ w Piotrkowie Trybunalskim
powiaty: Piotrków Trybunalski miasto, piotrkowski, bełchatowski, tomaszowski,
opoczyński, radomszczański, adres: ul. Wojska Polskiego 2, 97-300 Piotrków Trybunalski.
•
Barbara Śpiewak – b.spiewak@wodn.piotrkow.pl, tel. 507 157 848
Centrum Rozwoju Edukacji WŁ w Zgierzu
•
Cezary Marasiński – c.marasinski@lodzkie.edu.pl, tel. 42 716 24 72

