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Konkurs edukacyjny „Niezwyciężeni 1918. Ofiary
totalitaryzmów”– zgłoszenia do 19 kwietnia 2019
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie edukacyjnym IPN
„Niezwyciężeni 1918. Ofiary totalitaryzmów”. Celem konkursu
zainteresowanie młodych ludzi najnowszą historią Polski przez
zachęcenie do poszukiwań w swoich miejscowościach osób
odznaczonych Krzyżem bądź Medalem Niepodległości, a które
jednocześnie w czasie II wojny światowej lub po niej, stały się
ofiarami totalitaryzmów – nazistowskiego, sowieckiego bądź
komunistycznego.

DO KOGO SKIEROWANY JEST KONKURS?

Nasz konkurs skierowany jest do młodych ludzi, uczniów szkół podstawowych i 
ponadpodstawowych, uczniów szkół polonijnych, członków organizacji młodzieżowych.
Zachęcamy do udziału również rodziców z dziećmi.

JAKIE SĄ ZADNIA UCZESTNIKÓW KONKURSU?

1. Wybranie osoby odznaczonej Krzyżem lub Medalem Niepodległości, która jednocześnie
była ofiarą totalitaryzmów sowieckiego, komunistycznego, bądź nazizmu niemieckiego.

2. Zebranie informacji o bohaterze (zdjęcia, pamiątki, dotarcie do krewnych, odnalezienie
odznaczenia)  

3. Stworzenie filmu na podstawie zebranych informacji.

4. Podjęcie działań mających na celu upowszechnienie informacji o wybranym bohaterze
(np. prezentacja w szkole, stworzenie strony internetowej, itp.)

JAKI JEST HARMONOGRAM KONKURSU?

1.      Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie – 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 finałowa konkursu odbędzie się na jesieni 2019 r. Dokładny termin gali zostanie
podany na stronie konkursu w późniejszym terminie.
Szczegółowe informacje o zasadach i przebiegu konkursu znajdziecie Państwo w



regulaminie:

https://niezwyciezeni1918-2018.pl/nie/konkurs/regulamin/64207,Regulamin-Konkursu-Niez
wyciezeni-1918-Ofiary-totalitaryzmow.html

We wszelkich sprawach związanych z konkursem należy kontaktować się z koordynatorem
konkursu Maciejem Fryczem (tel. (91) 312 94 12, e-mail: maciej.frycz@ipn.gov.pl).
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