
 

 

 

 

XIV  KONKURS  HISTORYCZNY 

  

„DZIEJE  ZAMOJSZCZYZNY  NA PRZESTRZENI  

WIEKÓW” 

 

 

 

DLA  UCZNIÓW SZKÓŁ :PODSTAWOWYCH 

GIMNAZJALNYCH  I PONADGIMNAZJALNYCH 

 
NOSZĄCYCH IMIĘ „DZIECI ZAMOJSZCZYZNY” 

 

 

 

Temat  XIV edycji  konkursu : 

 

 

 

„Powstanie Zamojskie 

 1942 - 1943”  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamość 2016 



 
ORGANIZATORZY:  - ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 
                                      IM.  DZIECI  ZAMOJSZCZYZNY w ZAMOŚCIU 

- POLSKI ZWIĄZEK b. WIĘŹNIÓW 
POLITYCZNYCH  HITLEROWSKICH WIĘŹIEŃ  
I OBOZÓW KONCENTRACYJNYCH 
 

PATRONAT               - INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ w LUBLINIE 
 

Zadaniem  konkursu jest propagowanie i poszerzanie wiedzy z zakresu 

historii Zamojszczyzny na tle historii Polski,  wśród młodzieży  szkół 

podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  regionu, oraz wszystkich  

szkół noszących  im. „Dzieci  Zamojszczyzny”. Jednocześnie konkurs jest  

formą uczczenia pamięci patrona Z.S.P. nr 4 – „Dzieci  Zamojszczyzny”. W 

swych  założeniach  organizatorzy konkursu  poruszają w kolejnych edycjach  , 

wybrane problemy  z dziejów regionu i państwa  polskiego od X do XX w. 

Temat XIV edycji konkursu jest związany z  74 rocznicą wysiedleń i pacyfikacji 

oraz walk zbrojnych polskiego podziemia narodowego w obronie wysiedlanej 

ludności na Zamojszczyźnie. 

 

 TERMINARZ :                                                                                             
- do  30 IX  2016 r. – ogłoszenie konkursu  i przekazanie informacji do 
szkół noszących im. „Dzieci Zamojszczyzny”  
- do 19 X 2016 r. - zgłoszenie udziału w konkursie przez zainteresowane 
szkoły.                                                                                                                                              
- do  24 X  2016 r. – przekazanie testów na eliminacje szkolne przez  
organizatorów, szkołom które zgłosiły udział w konkursie 
- eliminacje szkolne, przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa w   
                                 terminie pomiędzy 2-10 XI 2016 r. 
- do 16 XI 2016 r.  – przesłanie imiennej listy uczestników na adres ZSP 
nr 4 ( 1- 3 uczniów ) (listownie, e-mail, fax) 
- 22 XI 2016 r. – FINAŁ KONKURSU (godz. 9.30 hol ZSP nr 4 w 
Zamościu) 
 
KORESPONDENCJĘ DOTYCZĄCA KONKURSU NALEŻY 
KIEROWAĆ NA ADRES: 
 
                  ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 
                       UL.  J. PIŁSUDSKIEGO  65 
                       22- 400  ZAMOŚĆ       
                      ( KONKURS  HISTORYCZNY ) 
 



kontakt telefoniczny z nauczycielami historii organizującymi 
konkurs    -   tel. 084 639 26 38 lub 638 43 14 ( pon-piąt. 9:00-12:00) 
nauczyciele historii: Andrzej Krukowski, Marian Okoniewski 
informacje o konkursie na www.zsp4zamosc.edu.pl 

e-mail SZKOŁY sekretariat@zsp4zamosc.edu.pl 
e-mail  nauczyciela opiekuna  konkursu  A. Krukowski   krukan97@poczta.onet.pl 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i  

wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych 
2. Konkurs jest dwuetapowy : A. eliminacje szkolne, B. finał międzyszkolny 
3. W finale biorą udział uczniowie zgłoszeni przez Szkolne Komisje Konkursowe   

(w liczbie od 1-3 uczniów) 
4. Eliminacje szkolne oraz finał będą przeprowadzone w formie pisemnej ( test , 

interpretacja źródła hist., umiejętność posługiwania się mapą) na trzech 

poziomach: szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne 
5. Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia egzaminu ustnego wśród 

finałowej trójki przy równej liczbie punktów. 
6. Obok konkursu indywidualnego będzie przeprowadzona klasyfikacja drużynowa. 

Warunkiem udziału w klasyfikacji drużynowej jest zgłoszenie przez szkołę trzech 

uczniów ( sumowane są punkty zdobyte przez uczniów danej szkoły w konkursie 

finałowym) 
7. Uczestników obowiązuje orientacja w problematyce „Dzieci Zamojszczyzny” – 

patron organizatora konkursu ( 1-2 pytania) 
8. Ocenę prac finałowych dokonuje komisja w składzie : Dyrektor ZSP nr 4, 

przedstawiciel środowisk kombatanckich, oraz po 3-4 nauczycieli historii – 

egzaminatorzy ( jeden reprezentujący organizatora, oraz reprezentujących szkoły 

podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne  biorące udział w konkursie) 
9. Komisja  konkursowa rozstrzyga wszelkie kwestie sporne 
10. Organizator zapewnia nagrody dla finałowej trójki, w każdym typie szkół, oraz 

dyplomy dla drużyn i uczestników konkursu 
11. Organizator nie zwraca kosztów podróży 

 

ZAGADNIENIA: (podstawowe informacje ) 

1. Znajomość podstaw historii Polski 1939 - 1945 

2. Orientacja w zakresie historii regionu w latach okupacji niemieckiej 1939 – 1944.  

3. Działalność organizacji konspiracyjnych na Zamojszczyźnie w latach 1939 – 1944. 

4. Społeczeństwo polskie w okresie akcji pacyfikacyjno-wysiedleńczej (postawy) 

5. Obozy przejściowe i miejsca eksterminacji  na Zamojszczyźnie 1942-1943. 

6. Zamojszczyzna w planach niemieckich. 

7. Orientacja w przebiegu akcji pacyfikacyjno –wysiedleńczej  i walk partyzanckich 

latach  1941-43. 

8. Podstawowe informacje dotyczące II wojny światowej 

9. Znajomość najważniejszych postaci związanych z historią regionu i Polski w 

okresie okupacji. 

 

http://www.zsp4zamosc.edu.pl/


 
LITERATURA (propozycje) 

1. Markiewicz J., Nie dali ziemi skąd ich ród 

2. Klukowski Z., Wydawnictwo Materiałów do dziejów Zamojszczyzny w latach okupacji 

3. Klukowski Z., Zamojszczyzna  t.1 1918-1943     

4.  Bojarczuk M., Zamość w czasie okupacji”    Muzeum Okręgowe w Zamościu 

5. Jaczyńska A., Sonderlaboratorium SS Zamojszczyzna  

6. Gmitruk J. Powstanie Zamojskie 

7. Kozaczyńska B., Ocalone z transportu dzieci Zamojszczyzny 

8. Zamojszczyzna – Sonderlaboratorium SS t. 1 i 2 pod red. Cz. Madejczyka ( źródła) 

9. Terlecki O.,  Najkrótsza historia II wojna światowa 

Podręcznik szkolny, i inne publikacje dotyczące problematyki tematu konkursu. 


