
„Jeśli zapominamy o ofiarach, to 

umierają one ponownie” 

 

Konkurs 

Rzeź ludności polskiej na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej 

w latach 1943 – 1945. 

 

Regulamin konkursu: 

Konkurs adresowany jest do uczniów Bielskiej Szkoły Przemysłowej oraz do uczniów 

uczestniczących w Międzyszkolnym Kole Historycznym działającym przy Bielskiej Szkole 

Przemysłowej, zainteresowanych dziejami narodu polskiego, którym nieobce jest bycie 

kreatywnym, ciekawym oraz chcącym rozwijać swoje możliwości intelektualne.  

Przewidywana liczba uczestników – ok.150-200. 

 

I. Cele 

1. Poznanie historii rzezi ludności polskiej na terenie Wołynia i Małopolski Wschodniej 

w latach 1943 – 1945. 

2. Doskonalenie umiejętności poszukiwania informacji w oparciu o źródła internetowe 

oraz prasę i źródła ikonograficzne. 

3. Rozwijanie umiejętności selekcji informacji i ich właściwej klasyfikacji w oparciu                   

o wybrany temat wypowiedzi ustnej lub pisemnej. 

4. Uświadomienie uczniom konieczności pamiętania o ofiarach i martyrologii narodu 

polskiego jako istotnej części naszej świadomości narodowej. 

5. Budowanie wśród uczniów zrozumienia, że pamięć o historii (choć nie powinna 

rozbudzać animozji narodowościowych obecnie) powinna być pielęgnowana wśród 

każdego nowego pokolenia Polaków. 

 

II. Terminy  

1. Ogłoszenie konkursu 12 lutego 2018 r. 

2. Termin nadsyłania prac 16 marca 2018 r. 

3. Ogłoszenie wyników konkursu 28 marca 2018 r. 

4. Wystawa prac i wręczenie dyplomów w pierwszym tygodniu kwietnia (dokładny 

termin zostanie podany w oddzielnym komunikacie). 

 

 

 



 

III. Kategorie konkursowe 

1. Sympozjum naukowe. Przygotowanie i wygłoszenie prelekcji historycznej o 

długości ok. 10 min. z wykorzystaniem dowolnych pomocy naukowych 

(zdjęcia, mapy, grafika, prezentacja Power Point) 

 Wybrane epizody zbrodni popełnionych na Polakach w latach 1943 – 

1945 na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej (monografie 

poszczególnych miejscowości, całościowe spojrzenie na genezę rzezi, 

struktura i organizacja UPA itp.). 

 Wspomnienia ocalałych (także ewentualne wspomnienia członków 

rodzin uczniów biorących udział w konkursie). 

 „Ziemia zbroczona krwią” – tereny Wołynia i Małopolski Wschodniej 

obecnie, upamiętnienia zbrodni (dokumentacja fotograficzna wraz z 

komentarzem)  

2. Konkurencja historyczno-literacka. Przygotowanie ilustrowanej rozprawki 

historycznej albo albumu poświęconego tematyce konkursowej analogicznej 

jak w kategorii pierwszej.                                                                                   

Rozprawka nie powinna przekraczać 8 stron A4 (60 znaków w wierszu, 30 

wierszy na stronie), mile widziany bogaty materiał ilustracyjny.  

3. Konkurencja plastyczno-graficzna. Przygotowanie plakatu, bądź obrazu 

upamiętniającego męczeństwo Polaków na Wołyniu i w Małopolsce 

Wschodniej w latach 1943-1945. 

Format pracy: minimalny A4 dla prac powstałych technikami grafiki 

komputerowej, minimalny A3 dla prac malarskich (technika dowolna: węgiel, 

farby olejne, akwarele, farby plakatowe, techniki mieszane). 

 


