
Konkurs historyczny 
 

Żołnierze Wyklęci – polskie podziemie niepodległościowe w latach 1944-1956 
 

organizowany w ramach obchodów Narodowego Święta Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
 
Organizatorem konkursu jest Muzeum Miasta Jaworzna. Konkurs został objęty honorowym patronatem 
Wicemarszałka Województwa Śląskiego Dariusza Starzyckiego oraz Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwigi 
Wiśniewskiej. 
 
Celem konkursu jest szerzenie wiedzy i pamięci o bohaterskich żołnierzach konspiracji niepodległościowej, którzy 
po oswobodzeniu się spod niemieckiego jarzma, stawili czoło sowieckiemu okupantowi. 
 
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy 7-8), gimnazjów (klasy 3) i szkół 
ponadpodstawowych z terenu miasta Jaworzna. Z jednej szkoły do udziału w konkursie może zgłosić się 
maksymalnie 3 uczniów. Z udziału w tegorocznej edycji wyłączony jest zwycięzca ubiegłorocznej edycji. Konkurs 
zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: I – szkoły podstawowe i gimnazja, II – szkoły 
ponadpodstawowe.    
 
Konkurs odbędzie się w Muzeum Miasta Jaworzna 29 marca 2018 r. o godz. 12.00 jako zwieńczenie obchodów 
Narodowego Święta Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Jaworznie. 
 
Konkurs zostanie przeprowadzony w formie testu. Zgłoszenie do konkursu odbywa się drogą mailową, na adres 
adrian.rams@muzeum.jaw.pl do dnia 27.03.2018 r. proszę przesłać wypełnioną kartę zgłoszeniową  
oraz zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych. Osoby biorące udział  
w konkursie zobowiązane są o posiadanie w dniu konkursu dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego 
tożsamość.  

 Dla laureatów konkursu (miejsca 1-3) w obu kategoriach wiekowych przewidziano nagrody rzeczowe.  

 Od rozstrzygnięcia konkursu nie przysługuje odwołanie.  

 W przypadku kilku kandydatów z taką samą ilością punktów rozstrzygnięcie zwycięzcy nastąpi 
w drodze dogrywki ustnej, na zasadach losowania pytań. Każdy z finalistów będzie odpowiadał 
na jedno pytanie w serii, odpada ten, kto udzieli nieprawidłowej odpowiedzi, przy poprawnej 
odpowiedzi przeciwnika.  

 Zgłoszenie się kandydata jest równoznaczne z akceptacją niniejszych zasad. 
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