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             Szanowni Państwo 

 Żołnierze Wyklęci. Dla nas Żołnierze Niezłomni. Nazywano ich „bandytami”, „faszystami” 

i „wrogami demokracji”. Ginęli w walce lub w katowniach UB. Byli podstępnie zabijani, a przecież 

walczyli o Polskę niepodległą, wolną. Droga do tej wolności była długa, ale stała się faktem. Dziś 

naszą powinnością jest pamiętać o nich. Dlaczego? Za trud walki, którą podjęli i lata spędzone 

w historycznym niebycie, winni jesteśmy przywrócenie Ich zbiorowej Pamięci. Bo byli wierni swoim 

ideałom, umiłowali wolność i niepodległość.  

Zapraszamy uczniów do udziału w organizowanym przez Zespół Szkół Ogólnokształcących 

w Bystrzycy Kłodzkiej IV Dolnośląskim Konkursie Historycznym  Żołnierze Niezłomni – 

Żołnierze Wyklęci, którego mottem są słowa kpt. Zdzisława Brońskiego ps. „Uskok”: „Życie 

poświęcić warto jest tylko dla jednej idei, idei wolności!" Konkurs skierowany jest do uczniów klas 

VII i VIII szkół podstawowych  i wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych. 

Konkurs został objęty patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki oraz biskupa 

świdnickiego. Wystąpiliśmy ponadto o patronaty: Ministra Obrony Narodowej, Ministra Michała 

Dworczyka, Senatora RP Aleksandra Szweda, Wojewody Dolnośląskiego, Dolnośląskiego 

Kuratora Oświaty, Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu oraz 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej i Fundację Kwartalnika "Wyklęci". 

Konkurs jest kontynuacją I Powiatowego Konkursu Historycznego Żołnierze Niezłomni – 

Żołnierze Wyklęci, którego finał odbył się 1 marca 2019 r. W 2020 roku zorganizowaliśmy 

I Dolnośląski Konkurs Historyczny Żołnierze Niezłomni – Żołnierze Wyklęci, który od tego 

czasu już jako konkurs wojewódzki, odbywa się co roku w okolicach 1 marca. Informacje o konkursie 

i Żołnierzach Wyklętych publikujemy na Facebooku https://www.facebook.com/I-Dolnośląski-

Konkurs-Historyczny-Żołnierze-Niezłomni-Żołnierze-Wyklęci-525199781310346/. Jest to też dobre 

źródło pomagające w przygotowaniach do konkursu. W tym roku konkursowi patronuje St. sierż. 

Mieczysław Dziemieszkiewicz „Rój”.   

W celu zgłoszenia udziału szkoły w konkursie prosimy o wypełnienie załączonego formularza 

zgłoszeniowego i odesłanie na adres mailowy: konkurs_wykleci@zso.bystrzyca.eu (skan w formacie 

.pdf) lub pocztą na adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej,  

ul. St. Sempołowskiej 13, 57-500 Bystrzyca Kłodzka. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 

31 stycznia 2023 r. Zgłoszenia przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę, decyduje data 

wpływu do organizatora. 

W załączeniu przekazujemy regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy.  

Ze strony organizatora informacji udziela pan Rafał Marek – r.marek@zso.bystrzyca.eu 

(wicedyrektor szkoły). 

       Z poważaniem  

Paweł Popiel, Dyrektor ZSO w Bystrzycy Kłodzkiej 
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