
 
REGULAMIN KONKURSU TEMATYCZNEGO 

 
Byłaś dla nas radością i dumą…  

W 70. rocznicę przemianowania Związku Walki Zbrojnej  na Armię Krajową.  
dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2011/2012 

 
 

Podstawa prawna: 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie 
organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, 
poz. 125 ze zmianami); 
Zarządzenie Nr 33/11 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 8 września 2011 r.  
w sprawie organizacji konkursów tematycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach  
w roku szkolnym 2011/2012. 
 
 

ZASADY OGÓLNE 
 

§ 1 
1. Konkurs tematyczny Byłaś dla nas radością i dumą… W 70. rocznicę przemianowania 

Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową przeprowadza Oddział Instytutu Pamięci 
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie, 
zwany dalej Oddziałem Instytutu Pamięci w Krakowie, 31-012 Kraków, ul. Reformacka 3 
na zlecenie Małopolskiego Kuratora Oświaty. 

2. Współorganizatorem konkursu jest Województwo Małopolskie i Instytut Historii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

 
§ 2 

1. Temat konkursu: Byłaś dla nas radością i dumą… W 70. rocznicę przemianowania 
Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową. 

2. Cele konkursu: 
1) zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski, ze szczególnym uwzględnieniem 

walki o wolność na terenie okupowanego kraju w czasie II wojny światowej; 
2) zainteresowanie uczniów historią własnego regionu na tle wydarzeń w kraju; 
3) rozwijanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji zawartych w róŜnych 
źródłach, ze szczególnym uwzględnieniem techniki wywiadu; 

4) rozwijanie umiejętności krytycznego podejścia do zgromadzonych informacji 
zawartych w róŜnych źródłach; 

5) wspieranie wychowania patriotycznego młodzieŜy oraz kształtowanie szacunku do 
wartości takich jak: wolność, miłość do ojczyzny, odwaga, poświęcenie, praca nad 
sobą, ofiara Ŝycia; 

6) kształtowanie postaw obywatelskich uczniów oraz odpowiedzialnego  
i skutecznego uczestniczenia w Ŝyciu publicznym, w tym takŜe społeczności lokalnej; 

7) poszerzanie wiedzy na temat: powstania i historii Armii Krajowej, politycznego 
i międzynarodowego kontekstu jej działalności, struktury organizacyjnej i terenowej, 
form walki z okupantami i najwaŜniejszych osiągnięć w tym zakresie, Akcji Burza  
i Powstania Warszawskiego, wydarzeń, które doprowadziły do rozwiązania 
wojskowych i cywilnych struktur polskiego państwa podziemnego oraz represji wobec 
Ŝołnierzy AK ze strony polskich i sowieckich organów bezpieczeństwa. 
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§ 3 
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie gimnazjów województwa małopolskiego, którzy 
dobrowolnie zadeklarują w nim swój udział. 
 

§ 4 
1. Finaliści i laureaci konkursu otrzymają zaświadczenia Małopolskiego Kuratora Oświaty, 

które są waŜne na terenie całego kraju. 
2. Finaliści i laureaci uzyskają dodatkowe punkty podczas rekrutacji do wybranej szkoły 

ponadgimnazjalnej w Małopolsce. Liczba punktów zostanie określona w Decyzji 
Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji. 

3. Laureaci konkursu otrzymają nagrody:  
1) za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca – nagrody ufundowane przez 

Marszałka Województwa Małopolskiego; 
2)  za kolejne miejsca – publikacje ksiąŜkowe ufundowane przez Dyrektora Instytutu 

Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci  
w Krakowie. 

 
§ 5 

1. Konkurs przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa powołana przez 
Małopolskiego Kuratora Oświaty na wniosek Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci  
w Krakowie. 

2. Siedzibą Komisji Wojewódzkiej jest Oddział Instytutu Pamięci w Krakowie, 31-012 
Kraków, ul. Reformacka 3. 

 
§ 6 

Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wyników konkursu będą przekazywane 
wyłącznie przez strony internetowe www.ipn.gov.pl    oraz www.kuratorium.krakow.pl 
 

 
 

PRZEBIEG KONKURSU 
 

§ 7 
1. Konkurs przeprowadzany jest w trzech etapach: 

1) szkolnym – w formie testu; 
2) rejonowym – w formie samodzielnej pracy pisemnej; 
3) wojewódzkim – w formie ustnej. 

2. Szczegółowy harmonogram przebiegu konkursu określa załącznik nr 1 do niniejszego 
Regulaminu. 

3. W etapie szkolnym konkursu mogą brać udział wszyscy uczniowie zainteresowani 
konkursem. Szkoła zgłasza udział w konkursie wypełniając formularz, stanowiący 
załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu i przesyłając go w terminie określonym  
w harmonogramie przebiegu konkursu na adres: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – 
Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie, 31-012 Kraków, 
ul. Reformacka 3, z dopiskiem – konkurs Byłaś dla nas radością i dumą… W 70. rocznicę 
przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową 

4. W etapie rejonowym moŜe wziąć udział co najwyŜej 400 uczestników konkursu, którzy 
uzyskali najwyŜszą liczbę punktów w eliminacjach szkolnych, jednak nie mniej niŜ 60% 
punktów moŜliwych do uzyskania. 
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5. W etapie wojewódzkim moŜe wziąć udział co najwyŜej 100 uczestników konkursu, 
którzy uzyskali najwyŜszą liczbę punktów w eliminacjach rejonowych, jednak nie mniej 
niŜ 60% punktów moŜliwych do uzyskania. 

6. Tytuł finalisty konkursu uzyskuje kaŜdy uczeń, który przystąpił do etapu wojewódzkiego. 
7. Tytuł laureata konkursu otrzymuje 20 uczestników konkursu, którzy uzyskali najwyŜszą 

liczbę punktów w etapie wojewódzkim, a takŜe ci uczestnicy, którzy uzyskali identyczną 
liczbę punktów, jaką uzyskał dwudziesty finalista. 

 
§ 8 

1. Organizacja etapu szkolnego konkursu i nadzór nad jego przebiegiem spoczywa  
na dyrektorze szkoły, który: 

1) powołuje  szkolną  komisję  konkursową,  w  skład  której wchodzi co najmniej dwóch 
nauczycieli, w tym nauczyciel historii; 

2) uzyskuje zgodę rodziców (prawnych opiekunów) uczniów biorących udział  
w konkursie na przetwarzanie do celów konkursu danych osobowych uczniów oraz 
uzyskuje ich potwierdzenie, Ŝe zapoznali się z Regulaminem i akceptują jego 
postanowienia, zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego 
Regulaminu; 

3) zapewnia opiekę uczniom uczestniczącym w etapie szkolnym w innej szkole, jeŜeli  
w szkole mu podległej nie jest organizowany etap szkolny konkursu; 

4) w dniu etapu szkolnego pobiera z serwera Kuratorium Oświaty w Krakowie arkusz  
z zadaniami oraz przygotowuje odpowiednią liczbę egzemplarzy dla uczestników 
konkursu; 

5) organizuje o godzinie 13.00 eliminacje szkolne w warunkach zapewniających 
samodzielną pracę uczestników; 

6) umoŜliwia wgląd do prac uczniom, ich rodzicom (prawnym opiekunom) i opiekunom  
naukowym, zgodnie z harmonogramem przebiegu konkursu, na zasadach określonych 
w § 11 niniejszego Regulaminu; 

7) przyjmuje pisemne zastrzeŜenia, dotyczące sprawdzania i oceniania prac przez szkolną 
komisję konkursową i przekazuje je do zespołu rozpatrującego zastrzeŜenia wraz  
z pracami, których one dotyczą (siedziba zespołu: Oddział Instytutu Pamięci   
Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie, 
31-012 Kraków, ul. Reformacka 3 z dopiskiem konkurs Byłaś dla nas radością  
i dumą…. W 70. rocznicę przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię 
Krajową) zgodnie z § 12 niniejszego Regulaminu; 

8) przekazuje do komisji wojewódzkiej: 
a) protokół pisemny z przebiegu eliminacji szkolnych w formie wydruku, zgodnie  

z wzorem protokołu, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu; 
b) prace uczniów, którzy uzyskali co najmniej 50% punktów; 

9) przesyła na adres e-mail: pawel.nalezniak@ipn.gov.pl wersję elektroniczną protokołu, 
zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu; 

10) przestrzega, określonych w harmonogramie konkursu, terminów zgłaszania szkoły do 
konkursu, przyjmowania i przekazywania zastrzeŜeń, przekazywania prac uczniów  
i protokołów. Przekroczenie terminu (decyduje data wpływu) skutkuje wykluczeniem 
z dalszego udziału w konkursie; 

11) prowadzi dokumentację konkursu; 
12) zabezpiecza i przechowuje pozostałe prace uczniów do dnia 31 sierpnia 2012 roku. 
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§ 9 
1. Organizacja etapu rejonowego konkursu. 
2. Kwalifikacji do etapu rejonowego dokonuje przewodniczący komisji wojewódzkiej 

powołany, na wniosek Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci w Krakowie, przez 
Małopolskiego Kuratora Oświaty. 

3. Przewodniczący komisji wojewódzkiej, na podstawie danych przekazanych ze szkół oraz 
protokołu przekazanego przez zespół rozpatrujący zastrzeŜenia, ogłasza listę uczniów 
zakwalifikowanych do etapu rejonowego wraz z listą zawierającą wyniki punktowe 
uczestników etapu szkolnego. 

4. Uczestnik etapu rejonowego konkursu przygotowuje indywidualną pracę pisemną  
która powinna: 
1) mieć twórczy charakter; 
2) opierać się na źródłach historycznych (np. wspomnienia, pamiętniki, listy, dokumenty, 

prasa); 
3) zawierać bibliografię z podaniem źródeł historycznych; 
4) liczyć nie mniej niŜ 8 stron maszynopisu znormalizowanego (czcionka 12, Times New 

Roman, odstęp 1,5 wiersza); 
5) zawierać metryczkę, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego Regulaminu. 

5. Prace napisane przez zespoły autorskie, zgłaszane w innych konkursach, opublikowane  
w całości lub w części przed rozstrzygnięciem konkursu, skopiowane z Internetu, nie 
zostaną zakwalifikowane do konkursu. 

6. Opiekun naukowy lub autor przesyła pracę (wydruk w formacie A-4 i zapis 
elektroniczny na płycie CD w formacie Word) do właściwej komisji rejonowej, zgodnie 
z harmonogramem przebiegu konkursu. Adresy komisji rejonowych zostaną podane na 
stronach internetowych www.ipn.gov.pl oraz www.kuratorium.krakow.pl dwa tygodnie 
przed terminem przesyłania prac. 

5. Za organizację i przebieg etapu rejonowego odpowiadają przewodniczący komisji 
rejonowych powołani, na wniosek przewodniczącego komisji wojewódzkiej, przez 
Kierownika Oddziału Wspomagania i Rozwoju Edukacji oraz Dyrektorów Delegatur 
Kuratorium Oświaty w Krakowie. 

6. Do zadań przewodniczącego komisji rejonowej naleŜy: 
1) zorganizowanie i przeprowadzenie etapu rejonowego konkursu zgodnie  

z uregulowaniami zawartymi w niniejszym Regulaminie; 
2) umoŜliwienie wglądu do prac uczniom, ich rodzicom (prawnym opiekunom)  

i opiekunom naukowym w siedzibie właściwej komisji rejonowej, w terminie 
określonym w harmonogramie konkursu; 

3) przyjmowanie pisemnych zastrzeŜeń dotyczących sprawdzania i oceniania prac przez 
rejonową komisję konkursową i przekazywanie ich do zespołu rozpatrującego 
zastrzeŜenia wraz z pracami, których one dotyczą (siedziba Oddział Instytutu Pamięci 
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu  w Krakowie, 
31-012 Kraków, ul. Reformacka 3 z dopiskiem konkurs Byłaś dla nas radością  
i dumą…. W 70. rocznicę przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię 
Krajową) zgodnie z § 12 niniejszego Regulaminu; 

4) przekazywanie do komisji wojewódzkiej: 
a) protokołu pisemnego z przebiegu eliminacji rejonowych, zgodnie z wzorem 

stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu; 
b) prac uczniów, którzy uzyskali co najmniej 50% punktów; 

5) przesłanie na adres e-mail: pawel.nalezniak@ipn.gov.pl wersji elektronicznej 
protokołu, zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr  8 do niniejszego 
Regulaminu; 
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6) prowadzenie dokumentacji konkursu; 
7) zabezpieczenie i przechowywanie prac uczniów do 31 sierpnia  2012 r. 
 

§ 10 
1. Organizacja etapu wojewódzkiego konkursu. 
2. Kwalifikacji do etapu wojewódzkiego dokonuje przewodniczący komisji wojewódzkiej. 
3. Przewodniczący komisji wojewódzkiej: 

1) na podstawie danych przekazanych z komisji rejonowych ogłasza listę uczniów 
zawierającą wyniki punktowe uczestników etapu rejonowego; 

2) na podstawie danych przekazanych z komisji rejonowych oraz protokołu 
przekazanego przez zespół rozpatrujący zastrzeŜenia ogłasza listę uczniów 
zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego. 

4. Etap wojewódzki przeprowadzany jest w formie ustnej. 
5. Uczestnik etapu wojewódzkiego konkursu: 

1) w czasie nie dłuŜszym niŜ 15 minut, ustnie prezentuje swoją pracę - uzasadnia wybór 
tematu i przedstawia: treść, wnioski, sposób zbierania i opracowania materiału 
źródłowego, wykorzystaną literaturę; 

2) odpowiada na dwa wylosowane pytania dotyczące zagadnień ze wskazanej literatury. 
6. Przedmiotem oceny komisji są: prezentacja i udzielone przez uczestnika odpowiedzi, 

zgodnie z ustalonymi kryteriami – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 13 do niniejszego 
Regulaminu. 

7. Za organizację i przebieg etapu wojewódzkiego odpowiada przewodniczący komisji 
wojewódzkiej.  

8. Do zadań przewodniczącego komisji wojewódzkiej naleŜy: 
1) czuwanie nad stroną merytoryczną konkursu, współpraca z autorami i recenzentami 

zadań konkursowych; 
2) kwalifikowanie uczniów do etapu rejonowego i wojewódzkiego; 
3) koordynowanie, we współpracy z wizytatorem Kuratorium Oświaty w Krakowie, prac 

związanych z organizacją etapu rejonowego konkursu; 
4) zorganizowanie i przeprowadzenie etapu wojewódzkiego; 
5) ogłoszenie listy uczniów zawierającej wyniki punktowe finalistów oraz listy laureatów 

konkursu; 
6) zorganizowanie uroczystego podsumowania konkursu; 
7) sporządzenie sprawozdania z przebiegu konkursu dla Małopolskiego Kuratora 

Oświaty. 
9. Do zadań wiceprzewodniczącego komisji wojewódzkiej naleŜy: 

1) zorganizowanie i przeprowadzenie, we współpracy z przewodniczącym komisji 
wojewódzkiej, etapu wojewódzkiego konkursu oraz sporządzenie protokołu z jego 
przebiegu zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszego Regulaminu; 

2) sporządzenie listy uczniów zawierającej wyniki punktowe uczestników etapu 
szkolnego, rejonowego i wojewódzkiego; 

3) sporządzenie listy uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego i wojewódzkiego 
4) przygotowanie, we współpracy z wizytatorem, zaświadczeń dla finalistów i laureatów 

według wzorów stanowiących załączniki nr 10 i 11 do niniejszego Regulaminu; 
5) przygotowanie, we współpracy z wizytatorem, podziękowań dla nauczycieli 

pracujących w komisjach i listów gratulacyjnych dla opiekunów naukowych 
przygotowujących laureatów konkursu; 

6) współpraca przy organizowaniu uroczystego podsumowania konkursu; 
7) zabezpieczenie i przechowywanie prac uczniów do dnia 31 sierpnia 2012 r. 
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§ 11 
1. Zasady udostępniania do wglądu sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac 

uczestników: 
1) uczestnicy, ich rodzice (prawni opiekunowie) i opiekunowie naukowi po etapie 

szkolnym i rejonowym konkursu mają prawo wglądu do ocenionych prac, w  terminie 
określonym w harmonogramie konkursu; 

2) prace uczestników będą udostępniane do wglądu wyłącznie w obecności członka 
komisji, bez moŜliwości kopiowania; 

3) o miejscu i czasie udostępniania prac do wglądu decydują odpowiednio komisje 
szkolne i rejonowe. Obowiązkiem przewodniczących odpowiednich komisji jest 
poinformowanie o tym uczestników. 

 
§ 12 

1. Pisemne zastrzeŜenie dotyczące sprawdzania i oceniana prac po etapie szkolnym  
i rejonowym konkursu mogą wnieść w terminie określonym w harmonogramie konkursu 
wyłącznie rodzice (prawni opiekunowie) uczestnika konkursu: 
1) po etapie szkolnym - do zespołu rozpatrującego zastrzeŜenia za pośrednictwem 

dyrektora szkoły; decyzja tego zespołu jest ostateczna; 
2) po etapie rejonowym - do zespołu rozpatrującego zastrzeŜenia za pośrednictwem 

przewodniczącego komisji rejonowej; decyzja tego zespołu jest ostateczna; 
2. Pisemne zastrzeŜenia po etapie wojewódzkim dotyczące jego organizacji i przebiegu 

moŜna wnieść do zespołu rozpatrującego zastrzeŜenia, za pośrednictwem 
przewodniczącego komisji wojewódzkiej.  

3. Zespół rozpatrujący zastrzeŜenia wskazuje, na wniosek Dyrektora Oddziału Instytutu 
Pamięci w Krakowie, Kierownik Oddziału Wspomagania i Rozwoju Edukacji Kuratorium 
Oświaty w Krakowie.  

4. Pracą zespołu rozpatrującego zastrzeŜenia kieruje wizytator Kuratorium Oświaty  
w Krakowie. 

5. ZastrzeŜenia moŜna wnieść w terminach określonych w harmonogramie konkursu 
(decyduje data wpływu). 

6. ZastrzeŜenia będą rozpatrywane w terminie 7 dni od daty wpływu. Decyzje zespołu 
rozpatrującego zastrzeŜenia są ostateczne. 

7. Zespół rozpatrujący zastrzeŜenia sporządza protokół zawierający uzasadnienia przyjętych 
ustaleń. 

8. Odpowiedzi na złoŜone zastrzeŜenia są sporządzane i wysyłane zainteresowanym  
w terminie 14 dni od rozpatrzenia. 

 
§ 13 

1. Zasady oraz procedury oceniania: 
1) na etapie szkolnym prace uczniów są oceniane przez nauczycieli szkoły – członków 

komisji szkolnej - zgodnie z ustalonymi  kryteriami i schematem oceniania; 
2) na etapie rejonowym prace uczniów oceniane są niezaleŜnie przez dwóch nauczycieli 

– członków komisji rejonowej - zgodnie z ustalonymi kryteriami – wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 12 do niniejszego Regulaminu; 

3) na etapie wojewódzkim wypowiedź ucznia oceniana jest niezaleŜnie przez trzech 
członków komisji wojewódzkiej – zgodnie z ustalonymi kryteriami – wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 13 do niniejszego Regulaminu. 
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§ 14 
1. Zakres wymaganej wiedzy obowiązujący na wszystkich etapach konkursu: 

1) Sytuacja polityczna i międzynarodowa Polski oraz połoŜenie ludności w okupowanym 
kraju w latach 1939 – 1945. 

2) Droga do powstania AK:  SłuŜba Zwycięstwu Polski – Związek Walki Zbrojnej – 
Armia Krajowa, jej struktura organizacyjna i terenowa, akcja scaleniowa, koncepcje 
walki zbrojnej, szkolenie wojskowe, źródła pozyskiwania broni, finansów, 
dokumentów, itp. 

3) Formy walki: 
a) mały sabotaŜ i dywersja; 
b) wywiad i kontrwywiad, organizacja przerzutów i mostów powietrznych, misje 

kurierów, emisariuszy i cichociemnych; 
c) działalność informacyjno-propagandowa; 
d) sądy podziemne i wymiar sprawiedliwości; 
e) obrona ludności cywilnej; 
f) najwaŜniejsze osiągnięcia bojowe Armii Krajowej. 

4) Główni bohaterowie wydarzeń: 
a) Komendanci Główni Armii Krajowej; 
b) wybitni dowódcy oddziałów dywersyjnych i kierownicy najwaŜniejszych komórek 

organizacyjnych. 
5) Akcja „Burza”: 

a) przebieg Akcji Burza na wschodnich i centralnych terenach Polski; 
b) Powstanie Warszawskie (w ogólnym zarysie). 

6) Represje wobec Ŝołnierzy Armii Krajowej ze strony niemieckiego i sowieckiego 
okupanta. 

7) Represje wobec Ŝołnierzy Armii Krajowej ze strony polskich organów 
bezpieczeństwa. 

8) Rola Armii Krajowej w walce o niepodległość Polski w latach 1939 – 1945 i bilans jej 
działalności. 

2. Zakres wymaganych umiejętności obowiązujący na wszystkich etapach konkursu: 
Uczeń: 
1) ze zrozumieniem posługuje się terminologią historyczną; 
2) umieszcza wydarzenia, fakty, procesy we właściwym czasie i przestrzeni historycznej, 

ustala kolejność wydarzeń; 
3) dostrzega związki przyczynowo - skutkowe; 
4) wyszukuje informacje pochodzące z róŜnych źródeł (np. wywiady, relacje, prasa, 

dokumenty, ikonografie); 
5) interpretuje teksty źródłowe, opracowania historyczne oraz zebrane przez siebie 

wywiady lub relacje); 
6) odróŜnia fakty od opinii, prawdę historyczną od fikcji; 
7) uzasadnia stanowisko własne lub cudze, posługując się argumentami.  

3. Wykaz literatury obowi ązującej uczestników na kaŜdym etapie oraz stanowiącej 
pomoc dla nauczyciela. 

 
Etap szkolny i rejonowy: 
1) M. Ney-Krwawicz, Armia Krajowa. Siły zbrojne polskiego państwa podziemnego, 

Warszawa 2009 - rozdziały i podrozdziały: 
 

Armia Krajowa w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego 
• Formalnoprawne aspekty działań Sił Zbrojnych w Kraju. 
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• Struktura organizacyjna Armii Krajowej. 
• Prawa kombatanckie dla Armii Krajowej. 
• Warunki działania Armii Krajowej 

 
Koncepcje i formy walki zbrojnej 
• Rozwój powstańczej koncepcji działań zbrojnych. 
• Plan wzmoŜonej dywersji „Burza” 

 
Walka bieŜąca 
• Uwarunkowania, koncepcje i formy walki bieŜącej. 
• Przykłady działań zbrojnych walki bieŜącej. 
• Realizacja planu „Burza” – przykłady działań. 
• Powstanie Warszawskie. 

 
Inne formy działań Armii Krajowej 
• Wydawnictwa i propaganda. 
• Wywiad. 
• Produkcja środków walki. 
• Szkolenie wojskowe. 
• Wymiar sprawiedliwości. 
• Łączność. 
• Legalizacja. 

 
Od kadrowego wojska do masowej Armii Podziemnej 
• Akcja scaleniowa. 
• WyposaŜenie w środki walki i pomoc zrzutowa z zachodu. 

 
Armia Krajowa po Powstaniu Warszawskim 
• Na wschód od linii frontu. 
• Pod okupacją niemiecką. 
• Koncepcja działań Armii Krajowej październik 1944 – styczeń 1945 

 
Rozwiązanie Armii Krajowej 
Zakończenie 

 
2) S. Korboński, Polskie państwo podziemne. Przewodnik po podziemiu z lat  

1939 – 1945, Warszawa 2008 – rozdziały: 
• Rozdział I. Warunki w jakich się rodziło i rozwijało Polskie Państwo Podziemne 

(całość). 
• Rozdział II. SłuŜba Zwycięstwu Polski. 
•  Rozdział III. Związek Walki Zbrojnej (od początku do zdania: Przy przekraczaniu 

granicy obu okupacji w nocy z 6 na 7 marca 1940 roku został on aresztowany przez 
straŜników sowieckich i umieszczony w więzieniu, które opuścił dopiero  
po wybuchu wojny sowiecko-niemieckiej). 

• Rozdział IX. Armia Krajowa (całość z wyjątkiem podrozdziału 9 Szefostwo Biur 
Wojskowych [„Teczka”]). 

• Rozdział XI. Kierownictwo Walki Podziemnej (całość). 
• Rozdział XXI. Przed „Burzą”. 
• Rozdział XXII. „Burza” (całość). 
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• Rozdział XXIV. Władze podziemne po Powstaniu Warszawskim  
(tylko podrozdział 2. Władze wojskowe). 

• Rozdział XXV. Początek okupacji sowieckiej (całość). 
• Rozdział XXVI. Ostatnie miesiące Polskiego Państwa Podziemnego  

(tylko podrozdział 1. Sytuacja w kraju). 
 
 

Etap wojewódzki - literatura zostanie podana na stronie internetowej konkursu 
(www.ipn.gov.pl) po przeprowadzeniu etapu rejonowego. 

 
 
 

§ 15 
1. Prace uczestników konkursu nie będą zwracane autorom. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac uczestników konkursu do celów 

naukowych i edukacyjnych oraz ich nieodpłatnej publikacji - we fragmentach lub 
w całości - z zachowaniem praw autorskich. 

3. Autorzy zachowują prawo do samodzielnej publikacji swoich prac konkursowych, pod 
warunkiem, Ŝe w publikacji zamieszczą informację o następującej treści: „Praca została 
przygotowana i wykorzystana w konkursie tematycznym Byłaś dla nas radością i dumą… 
W 70. rocznicę przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową 
przeprowadzonym przez Oddział Instytutu Pamięci w Krakowie na zlecenie 
Małopolskiego Kuratora Oświaty”. 

4. Dane osobowe uczestników konkursu podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. 
zm.). 

 
 

 
 
 

POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 
 
§ 16 

1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Oddziału Instytutu Pamięci   
w Krakowie: www.ipn.gov.pl oraz na stronie internetowej Kuratorium Oświaty  
w Krakowie: www.kuratorium.krakow.pl 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator konkursu. 
3. Szczegółowych informacji udzielają: 

 
Paweł Naleźniak, starszy inspektor Oddziału Instytutu Pamięci w Krakowie 
  tel. 12/ 289-20-70,  e-mail: pawel.nalezniak@ipn.gov.pl 

 
Anna Pawlikowska-Wójcicka,  st. wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie  

tel.: 12/ 630 36 11  e-mail: anna.pawlikowska@kuratorium.krakow.pl 
 
 
 
 
 
 

 


