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Regulamin IV Gminnego Konkursu Historycznego im. Witolda Pileckiego 
Bohaterskie czyny zwykłych ludzi – prawdziwe historie II Wojny Światowej 

 

Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych 
Forma – prezentacja multimedialna 

 
 
Organizatorami konkursu są: 
 

- Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów  
- Gminna Biblioteka Publiczna w Zabierzowie  
- Rada Sołecka wsi Nielepice oraz Stanisław Dam Radny Gminy Zabierzów 
 
 
1. CELE KONKURSU: 

 
1.1 Pogłębienie i utrwalenie wśród młodego pokolenia wiedzy historycznej z okresy II 

Wojny Światowej.  
1.2 Kształtowanie postaw patriotycznych i poczucia tożsamości narodowej. 
1.3 Propagowanie wśród młodzieży takich wartości jak: wolność, niepodległość, odwaga, 

miłość do ojczyzny i bohaterstwo. 
1.4 Zachęcanie uczniów do wyrażania swych zainteresowań, wiedzy i emocji poprzez 

twórczość plastyczną i tworzenie prezentacji multimedialnych. 
 
2. USTALENIA OGÓLNE:  

 
2.1. Uczestnikami są wszyscy zainteresowani konkursem uczniowie klas VII i VIII szkół 

podstawowych z terenu Gminy Zabierzów. 
Każdy uczestnik indywidualnie (nie przyjmowane będą prace zespołowe) 
przygotowuje jedną pracę konkursową (temat pracy pkt. 3.1.4) w formie prezentacji 
multimedialnej w programie Microsoft Office Power Point z wykorzystaniem 
podstawowych czcionek Windows. Czas prezentacji nie może przekroczyć 15 minut. 

2.2. Konkurs odbywa się w dwóch etapach: szkolnym i gminnym. Etap gminny podzielony 
jest na półfinał i finał. 

2.3. W etapie szkolnym komisja szkolna wybiera najwyżej ocenioną pracę, której autor 
kwalifikuje się do półfinału. 

2.4. Zwycięzcy etapu szkolnego z poszczególnych szkół wezmą udział się w półfinale 
etapu gminnego, który odbędzie się 6 listopada 2019 r. o godz. 9.00 w 
Samorządowym Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2. 

2.5. Autorzy trzech najwyżej ocenionych przez komisję prac, wyłonionych w półfinale 
zaprezentują swoje prace w finale IV Gminnego Konkursu Historycznego, który 
odbędzie się 19 listopada 2019 r. o godz. 9.00 w świetlicy wiejskiej w Nielepicach, 
Plac św. Floriana 1. 

2.6. Obowiązkiem uczniów jest przestrzeganie zasad określonych w Regulaminie. 
2.7. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 
2.8. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu. 
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3. PRZEBIEG KONKURSU 
 

Konkurs odbywa się w dwóch etapach: szkolnym i gminnym. Etap gminny podzielony 
jest na półfinał i finał. Harmonogram przebiegu konkursu określa załącznik nr 2 do 
niniejszego Regulaminu. Wszystkie etapy konkursu realizowane są wyłącznie w 
terminach wskazanych w harmonogramie. 
 

3.1  ETAP SZKOLNY 
 
3.1.1 Organizacja etapu szkolnego konkursu i nadzór nad jego przebiegiem spoczywa 

na dyrektorze szkoły, który:    

•   Drogą mailową na adres gbpzabierzow@gmail.com zgłasza szkołę do udziału  
w konkursie w terminie do 4 października 2019 r.  

•   Powołuje szkolną komisję konkursową, w skład której wchodzi co najmniej 
dwóch nauczycieli, z których co najmniej jeden jest nauczycielem historii,  
w celu wyłonienia pracy, która kwalifikuje się do półfinału gminnego konkursu. 

•   Przesyła karty zgłoszenia ucznia (załącznik nr 2) pocztą elektroniczną na adres 
gbpzabierzow@gmail.com w postaci skanu dokumentu podpisanego przez 
opiekuna i dyrektora szkoły w terminie do 31 października 2019 r.  

     Podpisanie karty jest równoznaczne ze zgodą rodziców (prawnych opiekunów) 
uczniów na przetwarzanie do celów konkursu danych osobowych oraz zgodę  
na udostępnienie wizerunku dzieci na stronach www. 

•   Przestrzega określonych w harmonogramie konkursu terminów (załącznik nr 2). 

3.1.2 Każdy uczestnik indywidualnie przygotowuje jedną pracę konkursową w formie 
prezentacji multimedialnej w programie Microsoft Office Power Point  
(z wykorzystaniem podstawowych czcionek Windows) a czas prezentacji nie 
może przekroczyć 15 minut. 

3.1.3 Prezentacja będzie stanowić źródło oceny pracy, dlatego jej przygotowanie 
wymaga zawarcia w niej wszelkich treści, niezbędnych do pełnego zrozumienia 
prezentowanej tematyki. 

3.1.4 Tematyka prezentacji (do wyboru jedna)*:  

      Wybierz jeden epizod z życia bohaterów lub zrób prezentację ogólną całościową. 

      1.  Emil Fieldorf (1895-1953) - pseudonim "Nil" 
      2.  Tadeusz Zawadzki (1921-1943) 
      3.  Krzysztof Kamil Baczyński (1921-1944)  
      4.  Henryk Dobrzański (1897-1940) 
      5.  Irena Sendler 
      6.  Dziewczyny z Powstania Warszawskiego. (wybierz jedną historię)   

       *Proponowaną bibliografię stanowi załącznik nr. 4 do niniejszego regulaminu. 

3.1.5 Treść prezentacji powinna być stworzona samodzielnie z wykorzystaniem 
publikacji naukowych i popularnonaukowych oraz dostępnych i sprawdzonych 
zasobów Internetu – konieczne jest wówczas podanie źródła wykorzystanych 
materiałów. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji pracy, w której 
nie zostaną podane źródła. 
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3.2 PÓŁFINAŁ ETAPU GMINNEGO 
 

3.2.1 Półfinał konkursu odbędzie się 6 listopada 2019 r. o godz. 9.00 w Samorządowym 
Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2. 

3.2.2 Na półfinale konkursu, zwycięzca etapu szkolnego przedstawia swoją prezentację 
przed komisją powołaną przez Organizatora. Uczeń przynosi ze sobą pracę 
wyłącznie na pamięci przenośnej USB (pendrive). 

3.2.3 Kryteria oceny prezentacji przez komisję określa załącznik nr 3. 
3.2.4 Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji pracy, w której nie 

zostaną podane źródła. 
3.2.5 Spośród zwycięzców etapu szkolnego komisja wyłania trzy najwyżej ocenione 

prace, które kwalifikują się do finału. 
 

3.3 FINAŁ ETAPU GMINNEGO 
  

3.3.1 Finał  IV Gminnego Konkursu Historycznego odbędzie się 19 listopada 2019 r.  
o godz. 9.00 w świetlicy wiejskiej w Nielepicach, Plac św. Floriana 1. 

3.3.2 Podczas finału konkursu trójka półfinalistów ponownie przedstawia swoje 
prezentacje przed komisją powołaną przez Organizatora. Kryteria oceny 
prezentacji przez komisję określa załącznik nr 3. 

3.3.3 Uczeń przedstawia tę samą prezentację co podczas półfinału (organizator nie 
dopuszcza możliwości zmiany treści prezentacji). 

3.3.4 I, II i III miejsce zostanie wyłonione przez komisję konkursową wyłonioną przez 
Organizatora podczas finału konkursu. 

3.3.5 Na zakończenie konkursu nastąpi ogłoszenie zwycięzców i rozdanie nagród. 
 
4. NAGRODY 
 
4.1 Przewidziano następujące nagrody regulaminowe: 

- bony o wartości  300, 200 i 100 zł 
- dyplomy dla laureatów za zajęcie I, II i III miejsca  
- pamiątkowe dyplomy dla wszystkich uczestników 
  
5. ZASADY ORAZ PROCEDURY SPRAWDZANIA I OCENIANIA PRAC 

 
5.1 Na etapie szkolnym prace uczniów są oceniane przez nauczycieli szkoły - członków 

komisji szkolnej. 
5.2 Na etapie gminnym komisję konkursową powołuje Dyrektor Samorządowego Centrum 

Kultury i Promocji Gminy Zabierzów mgr Aleksandra Małek. 
5.3 Komisja będzie oceniała prace według kryteriów podanych w załączniku nr.3. 
5.4 Decyzje komisji szkolnej i gminnej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 
5.5 Po zakończeniu konkursu prace przechodzą na własność Organizatora.  
5.6 Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystywania 

prac konkursowych w ramach działalności Organizatora. 
5.7 Prace wykonane niezgodnie z regulaminem będą dyskwalifikowane. 
5.8 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator konkursu.  
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6. ORGANIZACJA ETAPU GMINNEGO  
 
6.1 Za organizację i przebieg etapu Gminnego Konkursu odpowiada koordynator 

konkursu  – Robert Zając.  
6.2 Do zadań koordynatora należy: 

            •  zorganizowanie i przeprowadzenie etapu gminnego 
            •  ogłoszenie na stronach internetowych SCKiPGZ i GBP listy uczniów, którzy 
zakwalifikowali się do półfinału etapu gminnego oraz wyników końcowych konkursu. 
 
7. PRAWA AUTORSKIE 

  
7.1 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do upowszechniania, publikowania  

i odtwarzania w celach promocyjnych w prasie, telewizji, na stronach internetowych 
oraz portalach społecznościowych nadesłanych prac konkursowych. 

7.2 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do fotografowania i rejestracji konkursu oraz 
rozpowszechniania wizerunku uczestników i ich opiekunów w lokalnej prasie, radiu, 
stronie internetowej organizatorów, panelach społecznościowych organizatorów oraz 
mediów promujących IV Gminny Konkurs Historyczny im. Witolda Pileckiego 
Bohaterskie czyny zwykłych ludzi – prawdziwe historie II Wojny Światowej. 

 
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 
8.1 Regulamin konkursu jest dostępny na stronie SCKIPGZ oraz GBP w Zabierzowie 

www.sckipgz.zabierzow.org.pl, www.bibliotekazabierzow.pl 
         oraz GBP  www.bibliotekazabierzow.pl.  

8.2 Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udziela:  
         • Robert Zając –   koordynator konkursu, GBP w Zabierzowie 
             tel. 12 2851504, e-mail: gbpzabierzow@gmail.pl 
         • Zofia Walczak – pracownik GBP w Zabierzowie, filii w Bolechowicach,  
             tel. 12 2851919 e-mail: gbpbolechowice@gmail.com 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
 

1. Karta zgłoszenia 
2. Harmonogram konkursu 
3. Tabela do oceny prezentacji multimedialnej 
4. Proponowana bibliografia 

 
 
 
 
 
 
 



5 
 

Załącznik nr 1 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA - UCZNIOWIE KLAS VII i VIII 

 

IV gminny konkurs historyczny im. Witolda Pileckiego  
Bohaterskie czyny zwykłych ludzi – prawdziwe historie II wojny światowej 

 
 

1.  Imię i nazwisko uczestnika  

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

2. Imię i nazwisko opiekuna ze szkoły, adres mailowy, telefon do kontaktu 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

3. Adres, telefon, adres mailowy szkoły/placówki 

 

……………………………………………………………………………................... 

 

4. Wybrana tematyka  
 

              ……………………………………………………………………………............................. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu i w pełni akceptuję jego warunki. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dn. 

29.08.97 o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 833 z późniejszymi zmianami) 

 

 

………………………………………                                         …….…………….………………. 
Podpis rodzica/opiekuna prawnego                                           Podpis opiekuna ze szkoły 

 

 

………………………………………                               ………………………………..….. 
                  Pieczęć szkoły                                                                  Podpis i pieczęć dyrektora szkoły 

 

Ważne!!! 
Skan dokumentu prosimy wysłać do 31.10. 2019 r. na adres gbpzabierzow@gmail.com 

mailto:gbpzabierzow@gmail.com
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Załącznik nr 2 
 

 
 

HARMONOGRAM KONKURSU 
 
 

Lp. Zadanie Termin 

1. 

 
Powiadomienie szkół o IV edycji Gminnego Konkursu 
Historycznego im. Witolda Pileckiego Bohaterskie czyny zwykłych 
ludzi – prawdziwe historie II Wojny Światowej 
 

23.09.2019 

2. 
Szkoła zgłasza swój udział w konkursie drogą mailową na adres 
gbpzabierzow@gmail.com  

do 04.10.2019 

3. 
Szkoła przesyła formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 2) i przesyła 
jego skan na adres: gbpzabierzow@gmail.com 

do 31.10.2019 

4. Etap gminny – półfinał konkursu. SCKiPGZ, ul. Szkolna 2  
06.11.2019 
godz. 9.00 

5. 
Opublikowanie na stronie internetowej SCKiPGZ oraz GBP 
protokołu z półfinału etapu gminnego konkursu 

07.11.2019 

6. 
Etap gminny – finał konkursu. Świetlica wiejska w Nielepicach, 
Plac św. Floriana 1  

 
19.11.2019 
godz. 11.00 

 

 
 
 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do szkół biorących udział w konkursie o przestrzeganie 
terminów nadsyłania dokumentów. 
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Załącznik nr 3 
 
 

 

TABELA DO OCENY PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ 

 
 
Imię i nazwisko ………………………………………………………………… 
 

L.p. ELEMENTY PREZENTACJI LICZBA 
PUNKTÓW 

UZYSKANA LICZBA 
PUNKTÓW 

UWAGI 

1. ZAWARTOŚĆ 
MERYTORYCZNA 
(zgodna z tematem; 
dostosowana do możliwości 
odbiorców i potencjału tematu) 

 
 

0-5 

  

2. FORMA ZAPREZENTOWANIA 
SWOJEJ PRACY 
(łatwość wypowiedzi, 
zainteresowanie odbiorców 
prezentowanym tematem) 

 
 

0-5 

  

3. JĘZYK PREZENTACJI 
(fachowa terminologia, 
poprawność językowa) 

 
0-3 

  

4. ZWIĘZŁOŚĆ 
(krótkie zdania, równoważniki 
zdań,  
hasła→ sedno) 

 
0-3 

  

5. CZYTELNOŚĆ 
(wielkość czcionki,  układ, tempo 
wyświetlania) 

 
0-3 

  

6 ESTETYKA 
(kolor, grafika, animacje, dźwięk) 

 
0-3 

  

7. INNOWACYJNOŚĆ 
(praca przyciągająca uwagę, 
pomysłowa, niekonwencjonalna) 

 
0-3 

  

 
SUMA PUNKTÓW 

 
 

 

 
 
Maksymalna ilość punktów: 25 
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Załącznik nr 4 

 
 

PROPONOWANA BIBLIOGRAFIA 
 
 

IV Gminny Konkurs Historyczny im. Witolda Pileckiego 
Bohaterskie czyny zwykłych ludzi – prawdziwe historie II Wojny Światowej 

 
 

Wybierz jeden epizod z życia bohaterów lub zrób prezentację ogólną całościową 
 
 

1. Emil Fieldorf (1895-1953) - pseudonim "Nil" – urodził się 20 marca 1895 roku  
w Krakowie, zmarł 24 lutego 1953 roku w Warszawie. Był generałem brygady Wojska 
Polskiego, bojownikiem o niepodległość Polski, dowódcą Kedywu Armii Krajowej, 
zastępcą Komendanta Głównego AK oraz dowódcą organizacji NIE. 
 

1.1 Proponowana bibliografia: 
- Wysocki Wiesław Jan, „Nil” generał August Emil Fieldorf 1895-1953., Oficyna Wydawnicza 
Rytm, 2010 
  

1.2 Proponowane strony www: 
https://dzieje.pl/artykulyhistoryczne/fieldorf-zycie-oficera 
https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/788049,Gen-August-Emil-Fieldorf-Nil-   wierny-
zolnierz-Niepodleglej 
http://www.polska1918-89.pl/pdf/general-august-emil-fieldorf-nil,5285.pdf 
https://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/dodatki-do-miesiecznika/14622,General-August-
Emil-Fieldorf-Nil-1895-1953.html 
 

2. Tadeusz Zawadzki (1921-1943) – żołnierz Polskiego Podziemia, dowódca Oddziału 
Specjalnego „Jerzy”, dał imię batalionowi „Zośka”, jeden z bohaterów książki 
„Kamienie na szaniec”. W konspiracji używał pseudonimów „Zośka”, „Kajman”, 
„Kotwicki”, „Lech Pomarańczowy” oraz przybranego nazwiska Tadeusz Zieliński. 

 
2.1 Proponowana bibliografia: 

- Majewska Dorota, Aleksandra Prykowska-Malec, "Zośka" - moja wielka miłość. 
Wspomnienia Hali Glińskiej, Muza, 2017 (jest w bibliotece) 
Kamiński Aleksander, Kamienie na szaniec  
 

2.2 Proponowane strony www: 
https://www.dzieje.pl/postacie/tadeusz-zawadzki 
http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=biografia_tadeusz_zawadzki 
https://dzieje.pl/aktualnosci/75-lata-temu-polegl-tadeusz-zawadzki-zoska 
https://dzieje.pl/aktualnosci/bohaterowie-szarych-szeregow-tadeusz-zawadzki-zoska 
https://dzieje.pl/aktualnosci/szkola-bohaterow-kamieni-na-szaniec 
https://dzieje.pl/aktualnosci/akcja-pod-arsenalem 

https://dzieje.pl/artykulyhistoryczne/fieldorf-zycie-oficera
https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/788049,Gen-August-Emil-Fieldorf-Nil-%20%20%20wierny-zolnierz-Niepodleglej
https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/788049,Gen-August-Emil-Fieldorf-Nil-%20%20%20wierny-zolnierz-Niepodleglej
http://www.polska1918-89.pl/pdf/general-august-emil-fieldorf-nil,5285.pdf
https://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/dodatki-do-miesiecznika/14622,General-August-Emil-Fieldorf-Nil-1895-1953.html
https://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/dodatki-do-miesiecznika/14622,General-August-Emil-Fieldorf-Nil-1895-1953.html
https://www.dzieje.pl/postacie/tadeusz-zawadzki
http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=biografia_tadeusz_zawadzki
https://dzieje.pl/aktualnosci/75-lata-temu-polegl-tadeusz-zawadzki-zoska
https://dzieje.pl/aktualnosci/bohaterowie-szarych-szeregow-tadeusz-zawadzki-zoska
https://dzieje.pl/aktualnosci/szkola-bohaterow-kamieni-na-szaniec
https://dzieje.pl/aktualnosci/akcja-pod-arsenalem
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3. Krzysztof Kamil Baczyński (1921-1944) - polski poeta, jeden z najwybitniejszych 
przedstawicieli tzw. "Pokolenia Kolumbów". Brał udział w Powstaniu Warszawskim, 
żołnierz Armii Krajowej. Używał pseudonimów: "Jan Bugaj", "Krzysztof Zieliński",  
"Piotr Smugosz", "Emil" i "Jan Krzyski".  
                                                                          

3.1 Proponowana bibliografia: 
- Budzyński Wiesław, Miłość i śmierć Krzysztofa Kamila, wyd. m, 2014 
 

3.2 Proponowane strony www: 
http://obliczaludzi.com/krzysztof-kamil-baczynski/ 
https://czytajpl.pl/2018/01/23/krzysztof-kamil-baczynski/ 
http://joannamarszalec.historia.org.pl/2015/08/13/chlopiec-polski-poeta-i-powstaniec-       
krzysztof-kamil-baczynski/ 
https://zyciorysy.info/krzysztof-kamil-baczynski/ 
https://gloswielkopolski.pl/powstanie-warszawskie-krzysztof-kamil-baczynski-do-wroga-
strzelal-brylantami-filmy/ar/957844 
https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/1192490,Krzysztof-Kamil-Baczynski-poeta-
ktory-zamienil-pioro-na-karabin 
 

4. Henryk Dobrzański (1897-1940) – major Wojska Polskiego, jeden z legendarnych 
żołnierzy walczących w kampanii wrześniowej, organizujący następnie Oddział 
Wydzielony Wojska Polskiego na terenie okupowanego kraju. Używał pseudonimu 
„Hubal”.  
 

4.1 Proponowana bibliografia: 
- Ksyta Łukasz, Major Hubal. Historia prawdziwa, Iskry, 2014 
 

4.2 Proponowane strony www: 
https://majorhubal.pl/index.php?d=strona_zyciorys 
https://majorhubal.pl/# 
https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/832272,Major-Hubal-legendarny-rycerz-
kampanii-wrzesniowej 
 

5. Irena Sendler - Sprawiedliwa wśród Narodów Świata, w czasie drugiej wojny 
światowej pomogła ocalić od Zagłady wiele żydowskich dzieci z warszawskiego getta. 

 
5.1 Proponowana bibliografia: 

- Bikont Anna, Sendlerowa. W ukryciu, Czarne, 2017  
- Mieszkowska Anna, Historia Ireny Sendlerowej, Marginesy, 2018 
 

5.2 Proponowane strony www: 
https://sprawiedliwi.org.pl/pl/historie-pomocy/biografia-ireny-sendlerowej 
https://sprawiedliwi.org.pl/pl/o-sprawiedliwych/irena-sendlerowa/biografia-ireny-
sendlerowej 
https://twojahistoria.pl/2017/11/26/tak-pomagalismy-zydowskim-dzieciom-poruszajace-
wspomnienia-ireny-sendlerowej/#2 
 

http://obliczaludzi.com/krzysztof-kamil-baczynski/
https://czytajpl.pl/2018/01/23/krzysztof-kamil-baczynski/
http://joannamarszalec.historia.org.pl/2015/08/13/chlopiec-polski-poeta-i-powstaniec-%20%20%20%20%20%20%20krzysztof-kamil-baczynski/
http://joannamarszalec.historia.org.pl/2015/08/13/chlopiec-polski-poeta-i-powstaniec-%20%20%20%20%20%20%20krzysztof-kamil-baczynski/
https://zyciorysy.info/krzysztof-kamil-baczynski/
https://gloswielkopolski.pl/powstanie-warszawskie-krzysztof-kamil-baczynski-do-wroga-strzelal-brylantami-filmy/ar/957844
https://gloswielkopolski.pl/powstanie-warszawskie-krzysztof-kamil-baczynski-do-wroga-strzelal-brylantami-filmy/ar/957844
https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/1192490,Krzysztof-Kamil-Baczynski-poeta-ktory-zamienil-pioro-na-karabin
https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/1192490,Krzysztof-Kamil-Baczynski-poeta-ktory-zamienil-pioro-na-karabin
https://majorhubal.pl/index.php?d=strona_zyciorys
https://majorhubal.pl/
https://sprawiedliwi.org.pl/pl/historie-pomocy/biografia-ireny-sendlerowej
https://sprawiedliwi.org.pl/pl/o-sprawiedliwych/irena-sendlerowa/biografia-ireny-sendlerowej
https://sprawiedliwi.org.pl/pl/o-sprawiedliwych/irena-sendlerowa/biografia-ireny-sendlerowej
https://twojahistoria.pl/2017/11/26/tak-pomagalismy-zydowskim-dzieciom-poruszajace-wspomnienia-ireny-sendlerowej/#2
https://twojahistoria.pl/2017/11/26/tak-pomagalismy-zydowskim-dzieciom-poruszajace-wspomnienia-ireny-sendlerowej/#2
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6. Dziewczyny z Powstania Warszawskiego. Wybierz jedną historię. 
 

6.1 Proponowana bibliografia: 
- Herbich Anna, Dziewczyny z Powstania, Znak, 2014  
 

6.2 Proponowane strony www: 
http://kultura.gazeta.pl/kultura/1,114438,15846740,W_sukience_i_w_mundurze__Kobiety_
z_powstania_warszawskiego.html 
https://www.1944.pl/powstancze-biogramy/anna-szarzynska-rewska,43533.html 
https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/najladniejsze-dziewczyny-powstania-
warszawskiego/q4jxmrk#slajd-2 
https://wiadomosci.dziennik.pl/historia/ludzie/artykuly/465139,aktorka-alina-janowska-
relacja-z-powstania-warszawskiego-umialam-strzelac-tatus-mnie-nauczyl.html 
 
 
 
 

http://kultura.gazeta.pl/kultura/1,114438,15846740,W_sukience_i_w_mundurze__Kobiety_z_powstania_warszawskiego.html
http://kultura.gazeta.pl/kultura/1,114438,15846740,W_sukience_i_w_mundurze__Kobiety_z_powstania_warszawskiego.html
https://www.1944.pl/powstancze-biogramy/anna-szarzynska-rewska,43533.html
https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/najladniejsze-dziewczyny-powstania-warszawskiego/q4jxmrk#slajd-2
https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/najladniejsze-dziewczyny-powstania-warszawskiego/q4jxmrk#slajd-2
https://wiadomosci.dziennik.pl/historia/ludzie/artykuly/465139,aktorka-alina-janowska-relacja-z-powstania-warszawskiego-umialam-strzelac-tatus-mnie-nauczyl.html
https://wiadomosci.dziennik.pl/historia/ludzie/artykuly/465139,aktorka-alina-janowska-relacja-z-powstania-warszawskiego-umialam-strzelac-tatus-mnie-nauczyl.html

