
TURNIEJ WIEDZY O ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH 

REGULAMIN KONKURSU 

 

I. Organizator Konkursu 

Klub Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki. 

 

II. Termin  

28 kwietnia 2021r.  

 

III. Miejsce 

Akademickie Centrum Kultury AWL. 
 

IV. Cele Konkursu 

 

 upowszechnianie wiedzy historycznej o żołnierzach drugiej konspiracji, którzy walczyli 

o niepodległośd Polski po II wojnie światowej; 

 pogłębienie świadomości narodowej oraz kształtowanie postaw obywatelskich  

i patriotycznych; 

 upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych; 

 kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Paostwa Podziemnego.  

 

V. Warunki uczestnictwa 

 

 W konkursie mogą wziąd udział podchorążowie i słuchacze 1., 2. i 3. batalionu AWL 

zgłoszeni przez dowódcę kompanii. Ze względu na reżim sanitarny każda kompania 

może wytypowad do konkursu jedną drużynę 3-osobową.  

 Zgłoszenia do udziału w konkursie prosimy przesyład na adres mailowy: 

ack@awl.edu.pl do dnia 15 kwietnia 2021r.  

W zgłoszeniu należy podad imię, nazwisko, stopieo uczestników oraz nr kompanii, 
którą reprezentują.  

 

VI. Zasady i przebieg konkursu 

 

 Konkurs będzie miał formę pisemnego testu, składającego się z pytao otwartych  

i zamkniętych, ocenianych w skali: 0 - 5 punktów. Egzemplarze testów będą 

zakodowane.  

mailto:ack@awl.edu.pl


 Pytania testowe nie będą wykraczad poza zakres materiału zawartego w podanej 

niżej bibliografii.  

 Czas przewidziany na ukooczenie testu to 60 minut.  

 Konkurs oceniany jest w dwóch kategoriach: indywidualnej i drużynowej.  

 Uczestnicy konkursu rozwiązują test indywidualnie, a o zwycięstwie drużyny w 

konkursie decyduje suma punktów zdobytych przez każdego członka danej drużyny.  

 W przypadku osiągnięcia takiej samej ilości punktów przez zawodników doliczone 

zostają 2 pkt uczestnikowi, który szybciej ukooczył test.  

 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej AWL oraz w mediach 

społecznościowych Uczelni do dnia 6 maja 2021r.  

 

VII. Nagrody 

3 najlepsze drużyny otrzymają dyplomy pamiątkowe, puchary i nagrody. 

3 uczestników konkursu z największą liczbą punktów otrzyma nagrody rzeczowe  

i dyplomy pamiątkowe. 
 

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa.   
 

 

VIII. Postanowienia końcowe 

 

 Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej AWL  

w zakładce https://www.wojsko-polskie.pl/awl/klub-konkursy/.  

 Podczas wręczenia nagród zwycięzcy zobowiązani są do podpisania protokołu  

o otrzymaniu nagrody rzeczowej. 

 Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora. 

 

IX. Bibliografia 

 

 Materiały rekomendowane - dostępne w bibliotece AWL: 

 

1. Ostatni komendanci, ostatni żołnierze 1951 – 1963, red.: Grzegorz Kuczyoski [i in.], 

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2013; (dostępna również 

w wersji elektronicznej na stronie Kancelarii Prezydenta RP 

https://www.prezydent.pl/kancelaria/zolnierze-wykleci/ostatni-komencanci-ostatni-

zolnierze/ ) 

2. 100 żołnierzy wyklętych, red. nacz. Ireneusz Korpyś, Wydaw. Św. Filipa Apostoła, 

Częstochowa 2018; 

3. Nowak Szymon, Dziewczyny wyklęte, Wydawnictwo Fronda, Warszawa 2016; 

4. Wieliczka-Szarkowa Joanna, Żołnierze wyklęci : niezłomni bohaterowie, Wydawnictwo 

AA, Kraków 2013; 

https://www.wojsko-polskie.pl/awl/klub-konkursy/
https://www.prezydent.pl/kancelaria/zolnierze-wykleci/ostatni-komencanci-ostatni-zolnierze/
https://www.prezydent.pl/kancelaria/zolnierze-wykleci/ostatni-komencanci-ostatni-zolnierze/


5. Żołnierze wyklęci : antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 r., wybór i oprac. 

Grzegorz Wąsowski, Leszek Żebrowski, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 

1999. 

 
 Strony internetowe: 

https://podziemiezbrojne.ipn.gov.pl/ 

https://przystanekhistoria.pl/ 

https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/66289,Zolnierze-Niezlomni-Zolnierze-Wykleci-cykl-
etiud-filmowych.html 

 

Rekomendujemy także materiały edukacyjne i publikacje Instytutu Pamięci Narodowej:  

https://ipn.poczytaj.pl/ 

https://podziemiezbrojne.ipn.gov.pl/zol/materialy-ipn/wirtualna-paczka 
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