
"Kochajcie ojczystą ziemię. Kochajcie swoją świętą 
 wiarę i tradycję własnego Narodu. Wyrośnijcie na ludzi 
honoru, zawsze wierni uznanym przez siebie 
najwyższym wartościom, którym trzeba służyć całym 
swoim życiem."

Rotmistrz Witold Pilecki

STOWARZYSZENIE PATRIOTYCZNY
KĘDZIERZYN-KOŹLE

zaprasza wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych
do udziału w

I edycji Kędzierzyńsko – Kozielskiego Testu wiedzy o Żołnierzach Wyklętych
pt. "Niezłomni Bohaterowie"

REGULAMIN TESTU

Preambuła ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku 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  Państwa  Polskiego,  walcząc  o  prawo  do  samostanowienia
i urzeczywistnienia dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak
i  w  inny  sposób,  przeciwstawiali  się  sowieckiej  agresji  i  narzuconemu  siłą  reżimowi
komunistycznemu..."



I. ORGANIZATORZY KONKURSU:

1. Stowarzyszenie Patriotyczny Kędzierzyn-Koźle.

II. PATRONATY HONOROWE I INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE:

1. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Okręg Opole.
2. Pani Zofia Pilecka – Optułowicz.
3. Instytut Pamięci Narodowej. 
4. Starosta Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego.

III. PATRONAT MEDIALNY:

1. Radio Park FM.
2. Tygodnik "Nowa Gazeta Lokalna".
3. Telewizja Lokalna Tvm.
4. Portal internetowy "KK24".
5. Dobra Gazeta.
6. Tygodnik 7 dni.

IV. CELE OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE KONKURSU:

1. Promowanie wśród młodzieży idei patriotyzmu, kształtowanie poczucia świadomości
narodowej i szacunku wobec własnego państwa.

2. Upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (1 marca 2017 r.).
3. Upowszechnianie  wśród  uczniów  wiedzy  o  Żołnierzach  Polskiego  Podziemia

Niepodległościowego w latach 1944-1963.
4. Upowszechnianie wiedzy historycznej istotnej dla tożsamości narodowej, regionalnej

oraz kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
5. Kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie

wiedzy o działalności drugiej konspiracji 1944-1963.
6. Kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego

po II wojnie światowej.
7. Wdrażanie uczniów do samokształcenia i rozbudzania zainteresowań.

V. ETAPY KONKURSU:
- I etap – zgłoszenia do 22 marca 2017 roku za pośrednictwem maila lub poprzez wysłanie
zgłoszenia  drogą  pocztową  na  adres:  Stowarzyszenie  Patriotyczny  Kędzierzyn-Koźle,
ul. 1 Maja 2, 47-220 Kędzierzyn-Koźle z dopiskiem "Test Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych"
(decyduje  data  wpłynięcia  zgłoszenia  do  organizatora);  Jeśli  zgłoszenie  nastąpi  drogą
mailową  bardzo  prosimy  o  zabranie  ze  sobą  na  dzień  pisania  testu  karty  zgłoszenia



uczestnika oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych;
- II etap – W piątek 24 marca o godzinie 12.30 odbędzie się pisemny Finał I Kędzierzyńsko-
Kozielskiego Testu Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych "Niezłomni Bohaterowie". 
Test  będzie  zawierał  pytania  otwarte  i  zamknięte,  sprawdzające  wiedzę  o  Żołnierzach
Polskiego  Podziemia  Niepodległościowego  w  latach  1944-1963.  Pytania  będą  dotyczyły
ogółu  wiedzy  na  ten  temat  z  uwzględnieniem  wiedzy  o  żołnierzach,  którzy  działali  na
terenach Opolszczyzny. 

Wyłonienie zwycięzców Konkursu i ogłoszenie list laureatów nastąpi w dniu testu tj.
24  marca  2017  roku podczas  uroczystej  gali.  Miejsce  gali  zostanie  podane  w  terminie
późniejszym  za  pośrednictwem  maila,  wówczas  wszyscy  uczestnicy  Konkursu  zostaną
zaproszeni wspólnie z opiekunami na uroczyste rozdanie dyplomów i nagród rzeczowych.
Pozostałe dyplomy za uczestnictwo w Konkursie i podziękowania dla nauczycieli  zostaną
dostarczone do placówek przez przedstawiciela Organizatora.  W przypadku niemożności
wyłonienia laureata Organizator konkursu przewiduje przeprowadzenie dogrywki.

Udział w teście jest nieodpłatny. W teście będzie mogło wziąć udział maksymalnie
120 uczestników. O zakwalifikowaniu się uczestników będzie decydować kolejność zgłoszeń.

VI. KRYTERIA OCENIANIA:

1. Poprawność merytoryczna – zgodność treści z prawdą historyczną o Żołnierzach
Wyklętych, umiejscowienie postaci i wydarzeń w czasie i przestrzeni; 
2. Zgodności z tematem Konkursu.
3. Poprawność językowa.
4. Estetyka pracy.

VII. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA:

1.  Każdy uczestnik jest zobowiązany:
-  wypełnić  kartę  zgłoszenia  uczestnika,  a  także  oświadczenie  o  zapoznaniu  się  z
regulaminem i przyjęciu zawartych w nim zasad;
-  stawić  się  z  dokumentem  potwierdzającym  tożsamość  w  miejscu  i  czasie
przeprowadzenia testu;
-  uczestnik  nie  może  mieć  przy  sobie  pod  czas  Testu  żadnego  rodzaju  pomocy
naukowych;
- uczestnik Testu udziela odpowiedzi na kartach tekstowych długopisem;
- przystąpienie do Testu jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu Testu i
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Testu;

VIII. DYSKWALIFIKACJA UCZESTNIKÓW:
1. Organizatorzy  zastrzegaja  sobie  prawo  do  wykluczenia  uczestnika  z  Konkursu  i

usunięcia go z listy rankingowej w przypadku:
- złamania regulaminu;



- niesamodzielnej pracy;
- kontaktowania się w trakcie trwania Testu z osobami trzecimi znajdującymi się w
sali lub poza nią;
- korzystania w trakcie rozwiązywania Testu z niedozwolonych źródeł wiedzy

IX. JURY:

1. W skład Jury wchodzą przedstawiciele Stowarzyszenia Patriotyczny Kędzierzyn-Koźle,
przedstawiciele  związków  kombatanckich  i  nauczyciele  historycy  z  terenu  miasta
Kędzierzyn-Koźle.

2. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne. Nie przysługuje od nich odwołanie. 
3. Jury  ma  prawo  do  rezygnacji  z  przyznania  nagród  i  nie  wyłaniania  laureatów

Konkursu.
4. Prace nie spełniające wymogów Regulaminu będą dyskwalifikowane.

X. NAGRODY:

1. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc uzyskują tytuł laureata i otrzymują dyplomy oraz
nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.

2. Nagrody  są  finansowane  przez  Stowarzyszenie  Patriotyczny  Kędzierzyn-Koźle,
Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy, Sklep "Spontan Shop", Grupę Azoty.

3. Jury ma prawo do przyznania wyróżnień.
4. Wszyscy  uczestnicy  Konkursu  otrzymują  pamiątkowe  dyplomy,  a  nauczyciele

przygotowujący do Konkursu odpowiednie podziękowania.
5. Nieodebrane nagrody nie będą przesyłane pocztą.

XI. ZASADY UCZESTNICTWA:

1. Przystąpienie do konkursu oznacza zgodę każdego z biorących udział  w teście na
postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie.

2. Udział w konkursie jest nieodpłatny a prace zgłoszone na Konkurs przechodzą na
własność Stowarzyszenia Patriotyczny Kędzierzyn-Koźle, z siedzibą przy ul. 1 Maja 2,
47-220 Kęzierzyn-Koźle.

3. Konkurs ma charakter jawny.
4. Członkowie Jury oraz ich rodziny nie mogą brać udziału w konkursie.
5. Opiekunowie prawni  uczniów biorących udział  w Konkursie  (jeśli  uczniowie  ci  są

niepełnoltni)  wyrażają  zgodę  na  zbieranie,  przetwarzanie  i  prezentację  danych
osobowych oraz upowszechnianie wizerunku przez Organizatorów Konkursu w celu
jego przeprowadzenia i promocji.

6. Opiekunowie prawni uczniów biorących udział w Konkursie wyrażają zgodę na prawo
organizatorów Konkursu  do  nieodpłatnej  prezentacji  całości  lub  części  wszystkich
prac  zgłoszonych  do  Konkursu   w  internecie,  w  materiałach  informacyjnych  i



promocyjnych,  publikacjach,  informacjach  prasowych  i  telewizyjnych  oraz  na
udostępnianie  tych  prac  innym  zainteresowanym  podmiotom  w  celu  ich
nieodpłatnej prezentacji na wymienionych polach eksploatacji. Zgoda udzielana jest
na czas nieograniczony.

7. Sprawy nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator. 
8. Jury  sporządza  protokół  z  I  edycji  Kędzierzyńsko-Kozielskiego  Testu  Wiedzy  o

Żołnierzach Wyklętych.
9.  Wyniki  Konkursu  zostaną  umieszczone  na  stronie  internetowej  Organizatora  po

uroczystej gali wręczenia dyplomów i nagród laureatom Konkursu. 
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmianu Regulaminu. W przypadku dokonania

mian w Regulaminie Organizator zobowiązuje się poinformować o zaistniałej sytuacji
zgłoszone do Konkursu placówki. 

Wszelkie ogłoszenia dotyczące Konkursu będą umieszczane na portalu społecznościowym
Stowarzyszenia Patriotyczny Kędzierzyn-Koźle.
W  razie  wątpliwości  dodatkowe  informacje  odnośnie  konkursu  można  uzyskać  pod
numerem telefonu 661343060 lub adresem e-mailowym: sekretarzspkk@op.pl

Z poważaniem,
Krzysztof Tyliszczak
prezes Stowarzyszenia PKK

Załączniki do Regulaminu:
1. Karta zgłoszenia uczestnika.
2. Oświadczenie  rodziców  /  opiekunów  prawnych  (zgoda)  –  w  przypadku  osób

niepełnoletnich  podpisują  rodzice,  osoby  pełnoletnie  wypełniają  zgodę
samodzielnie.


