
 

 

 
 

 

 
Regulamin konkursu 

Armia Krajowa 1939-1945 – konkurs wojewódzki 

Motto: Twym obowiązkiem będzie walczyć z bronią w ręku. Zwycięstwo będzie twoją nagrodą. 

§ 1 

Postanowienia ogólne: 

1. Organizatorem Konkursu jest Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Opolu. 

Patronat:  

Zarząd opolskiego Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej  

Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu Delegatura w Opolu 

Opiekę merytoryczną sprawują Klub Historyczny im gen Stefana Roweckiego „Grota” w Opolu oraz 

Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu Delegatura w Opolu. 

2. Konkurs jest przeprowadzany na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.  

3. Przedmiotem Konkursu jest pogłębienie wiedzy uczniów o organizacji i działalności Służby Zwycięstwu 

Polski – Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej. 

4. Konkurs ma jeden etap.  

§ 2 

Cele konkursu: 

- kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o organizacji i 

działalności Służby Zwycięstwu Polski-Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej; 

- kształtowanie tożsamości narodowej poprzez rozwijanie poczucia przynależności do narodu i państwa; 

- kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego;  

- doskonalenie umiejętności posługiwania się różnorodnymi formami wypowiedzi;  

 - zainspirowanie i zachęcenie młodzieży do podjęcia samodzielnych studiów nad historią, sięgania do 

źródeł historycznych, badań i oceny tych źródeł;  

§ 3 

Uczestnictwo w Konkursie i zgłoszenia 

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych z Opolszyzny, zwanych dalej Uczestnikami. 

2. Uczestnikiem konkursu może być jedna osoba fizyczna lub zespół uczniów z danej szkoły liczący do 

trzech osób. 

3. Uczestnik konkursu może złożyć najwyżej jedną pracę konkursową w danej kategorii. 

4. Uczestnik konkursu musi złożyć oświadczenie, że praca konkursowa jest wolna od praw i roszczeń osób 

trzecich. 

5. Uczestnicy zobowiązani są do przesłania pracy konkursowej przesyłką pocztową lub dostarczenia jej 

osobiście do siedziby organizatora konkursu do dnia 28 lutego 2017 r. 

O terminie przyjęcia prac konkursowych nadsyłanych pocztą decyduje data na stemplu pocztowym. Adres 

organizatora konkursu: 

Zarząd opolskiego Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej  

Adres: ul. Targowa 12, 45-067 Opole 



Klub Historyczny im gen Stefana Roweckiego „Grota” w Opolu 

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego "Grota"  

Adres: ul. Kościuszki 43, 45-063 Opole 

z dopiskiem „Armia Krajowa 1939-1945 – konkurs wojewódzki” 

6. Praca konkursowa powinna być dostarczona do Organizatora w formie wydruku komputerowego oraz 

w wersji elektronicznej na płycie CD ( dotyczy także prezentacji). 

Praca konkursowa i załączona płyta musi być podpisana przez autora / autorów imieniem i nazwiskiem. 

7. Do pracy należy załączyć dane personalne i teleadresowe wg wzoru przestawionego 

w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu. 

 

§ 4 

 

Przebieg konkursu 

1. Konkurs przeprowadzony zostanie w następujących kategoriach: 

A. Szkoła podstawowa: 

1. Dzieci walczącej stolicy – udział dzieci w Powstaniu Warszawskim. Forma pracy do wyboru: praca 

plastyczna, wiersz, opowiadanie, album. Praca indywidualna lub grupowa. 

2. Patroni naszych ulic – bohaterscy żołnierze Armii Krajowej. Forma pracy do wyboru: praca plastyczna, 

opowiadanie, album, prezentacja multimedialna. Praca indywidualna lub grupowa. 

3. Generał Stefan Rowecki „Grot” – dowódca Armii Krajowej. Forma pracy do wyboru: praca plastyczna, 

album, prezentacja multimedialna. Praca indywidualna lub grupowa. 

B. Gimnazjum: 

1. Wiem i pamiętam kim był i co zrobił dla Polski gen. Stefan Rowecki „Grot”. Forma pracy do wyboru: 

opowiadanie, teczka tematyczna, prezentacja multimedialna. Praca indywidualna lub grupowa. 

2. Czy wojna jest dla dziewczyn? – kobiety w Armii Krajowej. Forma pracy do wyboru: prezentacja 

multimedialna, album, opowiadanie. Praca indywidualna lub grupowa. 

3. Nie tylko Akcja pod Arsenałem – przedstaw wybraną akcję zbrojną Armii Krajowej. Forma pracy do 

wyboru: rozprawka, teczka tematyczna, prezentacja multimedialna. Praca indywidualna lub grupowa. 

C. Ponadgimnazjalna: 

1.Łączność, sabotaż, dywersja – kobiety w Armii Krajowej. Forma pracy do wyboru: rozprawka, teczka 

tematyczna, prezentacja multimedialna. Praca indywidualna lub grupowa. 

2. Wywiad i kontrwywiad Armii Krajowej. Forma pracy do wyboru: rozprawka, teczka tematyczna, 

prezentacja multimedialna.  Praca indywidualna lub grupowa. 

3.  „On jeden, tylko on jeden, mógłby powiedzieć o sobie  Armia Krajowa - to ja.”- uzasadnij prawdziwość 

słów  gen bryg. T. Pełczyńskiego. Forma pracy do wyboru: rozprawka, teczka tematyczna, prezentacja 

multimedialna.  Praca indywidualna lub grupowa. 

2. Wymagania edytorskie: 

- Teksty: czcionka Times New Roman, styl normalny, rozmiar 12, maksymalna liczba stron 6, odstępy 

między wierszami 1,5 wiersza, marginesy – wszystkie 2,5 cm, tabulacja – 0,7. 

- Prezentacja: maksymalnie 30 slajdów, czcionka min. 24, dołączone opis wymagania sprzętowego, 

oprogramowanie + wydruk slajdów 

Praca plastyczna – technika dowolna, format A4 

3. Każda praca (poza pracami plastycznymi dla szkół podstawowych) powinna zawierać wykaz 

wykorzystanych źródeł i opracowań. 

4. Grupa przygotowująca pracę konkursową może liczyć maksymalnie 3 osoby. 

5. Organizator nie odpowiada za brak możliwości odczytu danych, jeśli nośnik jest uszkodzony. 

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca maja 2017 r. 

7. Laureaci wraz z nauczycielami (opiekunami prac) zostaną zaproszeni oraz powiadomieni o terminie i 

miejscu uroczystego zakończenia konkursu. 

8. Wszystkie prace zgłaszane na konkurs winny być oryginalne, tj. opracowane samodzielnie i nie 

nagrodzone wcześniej w innych konkursach. Prace wykonywane przez uczniów winny mieć każdorazowo 

zapewnioną opiekę nauczycieli. 



§ 5 

Komisja konkursowa 

1. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Organizatora. Komisja będzie odpowiadać za 

czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu. 

2. Prace będą oceniane w trzech kategoriach: 

- szkoły podstawowe 

- gimnazja 

- szkoły ponadgimnazjalne 

3. Jury będzie oceniało prace według następujących kryteriów: 

- zgodność pracy z tematem, 

- innowacyjność i samodzielność, 

- poprawność merytoryczną, 

- umiejętność znalezienia źródeł i ich zastosowanie, 

- pomysłowość formy, 

- walory artystyczne i estetyczne, 

- spełnienie kryteriów formalnych. 

 

§ 6 

Nagrody 

Organizatorzy przewidują dla laureatów Konkursu nagrody rzeczowe, które będą zróżnicowane w zależności 

od uzyskanego wyniku. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator nie będzie weryfikował danych wskazanych w zgłoszeniach i nie ponosi odpowiedzialności 

za ich ewentualną niezgodność ze stanem faktycznym. 

2. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu - przesłanie 

wypełnionego formularza konkursowego jest jednoznaczne z pełną akceptacją regulaminu. 

3. Każdy uczestnik konkursu, nadsyłając pracę, zgadza się na zamieszczenie jej kopii na stronach 

internetowych organizatorów oraz wykorzystanie jej przy produkcji i rozpowszechnianiu materiałów 

edukacyjnych i informacyjnych. 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian treści niniejszego regulaminu i aktualizacji jego 

brzmienia na swoich stronach internetowych. 

 

 


