
Konkurs edukacyjny
— edycja II

Odznaczeni Krzyżem 
oraz Medalem Niepodległości

Niezwyciężeni 1918
Ofiary totalitaryzmów

I edycja konkursu 
już za nami 

W I edycji konkursu wzięło udział prawie półtora tysiąca 
uczniów z całej Polski. Jury konkursu nagrodziło 12 � lmów 
oraz przyznało 11 wyróżnień.

Zwieńczeniem I edycji konkursu była uroczysta gala � na-
łowa, na której autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac 
otrzymali nagrody (aparaty, kamery oraz akcesoria � lmowe). 
Wszystkie nagrodzone i wyróżnione � lmy zostały opubliko-
wane na kanale IPNtv w serwisie Youtube. 

Laureaci konkursu wzięli udział w trzydniowych warszta-
tach � lmowych, które odbyły się w  Filmotece Narodowej – 
Instytucie Audiowizualnym. Zajęcia były prowadzone przez 
wybitnych specjalistów z dziedziny � lmu i dokumentalistyki. 

Więcej informacji:

niezwyciezeni1918-2018.pl

Partnerzy konkursu



Geneza odznaczenia
Krzyż i Medal Niepodległości to odznaczenie państwowe 
nadawane w II Rzeczypospolitej, ustanowione rozporządze-
niem Prezydenta RP z 29 października 1930 r. Przyznawane 
było osobom, które czynnie zasłużyły się odzyskaniu nie-
podległości przez Polskę. 

Inicjatywę ustanowienia odznaczenia zgłosiła w 1928 r. 
Aleksandra Piłsudska, żona Józefa Piłsudskiego. Chciała 
umożliwić honorowanie osób zasłużonych dla odzyskania 
niepodległości przez Polskę, które nie służyły w wojsku i nie 
mogły uzyskać odznaczeń takich jak Krzyż Virtuti Militari 
czy Krzyż Walecznych.

Konkurs
„Niezwyciężeni 1918. O� ary totalitaryzmów” jest konkursem 
edukacyjnym upamiętniającym osoby uhonorowane Krzy-
żem bądź Medalem Niepodległości. Chcemy zachęcić do 
odkrywania osób, które zasłużyły się Niepodległej Polsce, 
i upamiętnienia ich. Będzie to okazja do poznania historii 
Polski przez pryzmat indywidualnych biogra� i.

Kto może wziąć udział w konkursie?
Nasz konkurs skierowany jest do młodych ludzi, uczniów 
szkół podstawowych i  ponadpodstawowych, uczniów szkół 
polonijnych, członków organizacji młodzieżowych. Zachę-
camy do udziału również rodziców z dziećmi.

Jakie są zadania uczestników?
1. Wybranie osoby odznaczonej Krzyżem lub Medalem Nie-

podległości, która jednocześnie była o� arą totalitaryzmów 
sowieckiego, komunistycznego bądź nazizmu niemieckiego.

2. Zebranie informacji o bohaterze (zdjęcia, pamiątki, dotar-
cie do krewnych, odnalezienie odznaczenia).

3. Stworzenie � lmu na podstawie zebranych informacji.
4. Podjęcie działań mających na celu upowszechnienie 

informacji o wybranym bohaterze (np. prezentacja 
w szkole, stworzenie strony internetowej, itp.).

Jak zgłosić się do konkursu?
Aby wziąć udział w konkursie wystarczy wybrać bohatera 
swojej pracy i wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na 
stronie: https://niezwyciezeni1918-2018.pl/nie/konkurs 

Jaki jest harmonogram konkursu?
1. Zgłoszenie uczestnictwa – do 19 kwietnia 2019 r.
2. Przesłanie prac konkursowych – do 31 maja 2019 r.
3. Ogłoszenie wyników pierwszego (regionalnego) etapu 

konkursu – do 14 czerwca 2019 r.
4. Ogłoszenie wyników drugiego (ogólnopolskiego) etapu 

konkursu – do 2 września 2019 r.
5. Gala � nałowa konkursu odbędzie się na jesieni 2019 r. 

Dokładny termin gali zostanie podany na stronie 
konkursu w późniejszym terminie.

Kto może być bohaterem
pracy konkursowej?

Bohaterem może zostać osoba odznaczona Krzyżem lub 
Medalem Niepodległości, która jednocześnie była o� arą 
totalitaryzmów sowieckiego, komunistycznego bądź nazizmu 
niemieckiego.

Przykładowa postać

Władysław Nekrasz (1893–1940)

inżynier rolnik, major WP, harcmistrz, organizator 
polskiego skautingu w Kijowie w roku 1912 a potem 
członek jego władz, obrońca Lwowa w roku 1918, 

komendant Wołyńskiej Chorągwi Harcerzy 
w latach 1926–1931, ochotnik w wojnie 1939 r., 
odznaczony Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari, 

Krzyżem Walecznych i Krzyżem Niepodległości, 
wzięty do niewoli przez Armię Czerwoną, więziony 

w Starobielsku i zamordowany w Charkowie.


