
Regulamin konkursu wiedzy o Armii Krajowej – 

Wojenne i powojenne losy żołnierzy Armii Krajowej 

1. Organizatorami konkursu są: Okręg Łódź Światowego Związku Żołnierzy Armii 

Krajowej i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej     

w Łodzi. 

2. Konkurs jest częścią projektu edukacyjnego Dziedzictwo Patriotyczne Armii Krajowej 

który został objęty patronatem honorowym Prezydenta Łodzi                                        

Pani Hanny Zdanowskiej. 

Cele konkursu: 

 poznanie działalności podziemnych struktur wojskowych i cywilnych w okupowanej 

Polsce (1939-1945) oraz form walki z okupantem  podczas II wojny światowej 

 przybliżenie celów działalności i zadań AK – największej armii podziemnej                   

w Europie 

 pogłębienie wiedzy o żołnierzach AK  

 podkreślenie roli, jaką odegrała AK w wyzwoleniu Polski 

 ukazanie bohaterstwa i zarazem tragedii żołnierzy AK  

 kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich 

 rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań ucznia, 

 oparcie znajomości historii o wartości dla Polaków najistotniejsze - miłość                            

do Ojczyzny, prawdę historyczną, poszanowanie tradycji 

 kształtowanie szacunku do własnego państwa 

 rozwijanie umiejętności wyszukiwania, wykorzystywania i interpretacji źródeł 

historycznych, archiwalnych. 

 integracja młodzieży szkolnej zainteresowanej problematyką Armii Krajowej 

§ 1  

Postanowienia/ zasady ogólne konkursu 

 Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych               

z terenu Miasta Łodzi 

 Udział w konkursie jest dobrowolny. Rodzice/ prawni opiekunowie uczniów 

niepełnoletnich biorących udział w konkursie oraz uczniowie pełnoletni muszą 

wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów konkursu zgodnie               

z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, 

poz. 883 z późniejszymi zmianami). 

 Uczniowie w zespołach dwuosobowych przygotowują pracę konkursową mającą 

formę:  

o pracy literackiej 

o prezentacji multimedialnej 

 Temat pracy (prezentacji multimedialnej) powinien być sformułowany problemowo. 

Praca powinna zawierać: wyjaśnienie tematu, określenie jego ram chronologicznych              

i terytorialnych, plan pracy bądź określenie zagadnień do opracowania, pytania 

badawcze  sprecyzowane na wstępie, opracowane w rozwinięciu na podstawie 

materiału historycznego, w końcowej części pracy - odpowiedzi na zadane pytania. 

Celem pracy  powinno być opracowanie problemów związanych z tematem: 



zaprezentowanie wniosków wynikających z analizy materiału faktograficznego                       

i dokonanie syntezy zawierającej odpowiedzi na zadane pytania badawcze. 

 Tematyka prac dotyczy dziejów Armii Krajowej i żołnierzy Armii Krajowej                

powinna zawierać się zasadniczo w ramach drugiej wojny światowej 1939-1945                  

i początkach Polski Ludowej, choć opracowania dotyczące żołnierzy AK wybiegać 

mogą poza tak określone ramy chronologiczne.  

 Praca musi stanowić oryginalną twórczość ucznia, wcześniej nie publikowaną  

i nie nagradzaną w innych konkursach. 

§ 2  

Sposób i termin nadsyłania prac 

 Zgłoszenie udziału w konkursie zespołu bądź zespołów uczniowskich z danej szkoły 

dokonuje się poprzez podanie imion i nazwisk uczniów, imienia i nazwiska 

nauczyciela - opiekuna, nazwy szkoły oraz tematu pracy konkursowej                                     

do dnia 28 czerwca 2015 r. na adres mailowy koordynatora konkursu                                    

mgr Tomasza Szamburskiego nauczyciela w ZSP nr 9 w Łodzi – 

t.szamburski@zsp9.pl 

 Prace konkursowe z czytelnym opisem, który powinien zawierać imiona i nazwiska 

uczniów, klasę, pełną nazwę szkoły, imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna  

oraz zeskanowaną zgodę rodziców na udział w konkursie uczniów niepełnoletnich, 

należy przesłać w terminie do 30 września 2015 r. w formie elektronicznej na adres 

koordynatora konkursu – t.szamburski@zsp9.pl 

 Uczestnicy konkursu poprzez zgłoszenie pracy, oświadczają, iż przysługują  

im wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do zgłoszonej pracy, przenoszą na 

Organizatorów nieodpłatnie prawa majątkowe do pracy konkursowej na następujących 

polach eksploatacji: 

o w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów - wytwarzanie techniką 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową  

oraz wszelkimi innymi technikami na wszelkich formach nośników; 

o wprowadzenia zapisu do pamięci komputerów i serwerów sieci 

komputerowych, także ogólnie dostępnych w rodzaju Internet; 

o wykorzystywania do celów promocji i reklamy oraz w opracowaniach i innych 

publikacjach; 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do redakcji i dokonania skrótów 

publikowanych prac, a także do publikacji ich fragmentów. 

§ 3  

Komisja konkursowa 

1. Oceny zgłoszonych prac oraz wyłonienia zwycięzców dokona Komisja Konkursowa, 

której skład powoła Prezydium Zarządu Okręgu Łódź Barka Światowego Związku 

Żołnierzy Armii Krajowej . 

2. Prace oceniane będą według następujących kryteriów:  

o rzetelność historyczna 

o prezentacje własnych przemyśleń i refleksji, 

o własna praca ze źródłami historycznymi – ich ilość i różnorodność 

o umiejętność wykorzystania relacji świadków i uczestników wydarzeń 

historycznych. 

3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i niepodważalne. 



§ 4  

Nagrody 

1. Przewiduje się przyznanie I, II, III miejsca. 

2. Za zajęcie I, II, III miejsca przewidziano nagrody rzeczowe. 

3. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w trzeciej dekadzie                        

października 2015 r. w siedzibie jednej ze szkół liderów projektu edukacyjnego 

Dziedzictwo Patriotyczne Armii Krajowej. 

§ 5  

Postanowienia końcowe 

1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją treści niniejszego regulaminu. 

2. Przesyłając pracę na konkurs, uczestnik wyraża tym samym zgodę  

na wykorzystywanie danych osobowych do celów konkursu, mając jednocześnie 

prawo wglądu do nich i ich poprawiania (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.  

o ochronie danych osobowych, Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z późniejszymi 

zmianami). 

3. Organizatorowi przysługuje prawo wprowadzania zmian w regulaminie. 

4. Informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie: www.ak.zsp9.pl 

5. Dodatkowych informacji udziela koordynator konkursu mgr Tomasz Szamburski. 

 


