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KRAKÓW: Konkurs dla uczniów szkół
gimnazjalnych województwa małopolskiego
„Byłaś dla nas radością i dumą… W 70. rocznicę
przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię
Krajową”

więcej zdjęć

      

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie wspólnie z Województwem
Małopolskim i Uniwersytetem Jagiellońskim

w ramach XIV Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego w roku szkolnym
2011/2012

organizuje na zlecenie Małopolskiego Kuratora Oświaty Konkurs Tematyczny pod
hasłem:

Byłaś dla nas radością i dumą…
W 70. rocznicę przemianowania Związku Walki Zbrojnej

na Armię Krajową

pod patronatem honorowym
Dr. Łukasza Kamińskiego – Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej

Marka Sowy – Marszałka Województwa Małopolskiego
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Stanisława Oleksiaka – Prezesa Zarządu Głównego ŚZŻ AK

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych województwa małopolskiego.

Celem Konkursu jest zainteresowanie młodzieży najnowszą historią Polski ze szczególnym
uwzględnieniem walki o wolność na terenie okupowanego kraju w czasie II wojny
światowej. Organizatorzy chcą zwrócić uwagę uczniów na powstanie i historię Armii
Krajowej, polityczny i międzynarodowy kontekst jej działalności, struktury organizacyjne i
terenowe, formy walki z okupantami oraz najważniejsze osiągnięcia w tym zakresie, Akcję
Burza i Powstanie Warszawskie, wydarzenia, które doprowadziły do rozwiązania
wojskowych i cywilnych struktur polskiego państwa podziemnego oraz represji wobec
Żołnierzy AK ze strony polskich i sowieckich organów bezpieczeństwa.

Szanowni Państwo,

w imieniu organizatorów: Kuratorium Oświaty w Krakowie i Oddziału Instytutu
Pamięci Narodowej; współorganizatorów: Województwa Małopolskiego i Instytutu
Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Komisji Wojewódzkiej konkursu
tematycznego Byłaś dla nas radością i dumą… W 70. rocznicę
przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową dla uczniów
gimnazjów województwa małopolskiego informujemy, że uroczyste zakończenie
konkursu odbędzie się 25 maja 2012 r. o godz. 11.00 w Muzeum Armii
Krajowej im. Generała Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie, ul. Wita
Stwosza 12.
Podczas uroczystości wszystkim laureatom i finalistom oraz ich
opiekunom naukowym zostaną wręczone nagrody.
Serdecznie zapraszamy!
Z poważaniem
Anna Pawlikowska-Wójcicka – koordynator konkursu
Elżbieta Jakimek-Zapart – przewodnicząca konkursu
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Komunikat dla Dyrektorów Gimnazjów woj. małopolskiego

REGULAMIN KONKURSU
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Załącznik nr 5 do Regulaminu: Protokół elektroniczny z etapu szkolnego

Załącznik nr 7 do Regulaminu: Protokół pisemny z etapu rejonowego

Załącznik nr 8 do Regulaminu: Protokół elektroniczny z etapu
rejonowego

Załączniki nr 1–3, 6, 10–13 do Regulaminu

PLIKI DO POBRANIA

(pdf, 34.23 KB)
(pdf, 80.29 KB)
(doc, 68.5 KB)
(pdf, 73.04 KB)
(pdf, 45.29 KB)
(doc, 41.5 KB)
(pdf, 80.33 KB)
(pdf, 98.28 KB)
(pdf, 250.02 KB)
(pdf, 37.23 KB)
(pdf, 95.29 KB)
(doc, 23.5 KB)
(xls, 27 KB)
(xls, 30 KB)
(xls, 27.5 KB)
(xls, 29 KB)
(doc, 128.5 KB)

https://ipn.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0003/69537/1-33118.pdf
https://ipn.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0009/69525/1-32388.pdf
https://ipn.gov.pl/__data/assets/word_doc/0011/69536/1-32860.doc
https://ipn.gov.pl/__data/assets/excel_doc/0010/69526/1-32389.xls
https://ipn.gov.pl/__data/assets/excel_doc/0011/69527/1-32390.xls
https://ipn.gov.pl/__data/assets/excel_doc/0003/69528/1-32391.xls
https://ipn.gov.pl/__data/assets/excel_doc/0004/69529/1-32392.xls
https://ipn.gov.pl/__data/assets/excel_doc/0004/69529/1-32392.xls
https://ipn.gov.pl/__data/assets/word_doc/0005/69530/1-32393.doc
https://krakow.ipn.gov.pl/download/82/50880/1-36551.pdf
https://krakow.ipn.gov.pl/download/82/50881/1-36318.pdf
https://krakow.ipn.gov.pl/download/82/50882/1-36066.doc
https://krakow.ipn.gov.pl/download/82/50883/1-35796.pdf
https://krakow.ipn.gov.pl/download/82/50884/1-35585.pdf
https://krakow.ipn.gov.pl/download/82/50885/1-34625.doc
https://krakow.ipn.gov.pl/download/82/50886/1-33453.pdf
https://krakow.ipn.gov.pl/download/82/50887/1-33454.pdf
https://krakow.ipn.gov.pl/download/82/50888/1-36013.pdf
https://krakow.ipn.gov.pl/download/82/50889/1-33118.pdf
https://krakow.ipn.gov.pl/download/82/50890/1-32388.pdf
https://krakow.ipn.gov.pl/download/82/50891/1-32860.doc
https://krakow.ipn.gov.pl/download/82/50892/1-32389.xls
https://krakow.ipn.gov.pl/download/82/50893/1-32390.xls
https://krakow.ipn.gov.pl/download/82/50894/1-32391.xls
https://krakow.ipn.gov.pl/download/82/50895/1-32392.xls
https://krakow.ipn.gov.pl/download/82/50896/1-32393.doc

