
Zamojscy Twórcy Niepodległości 

e-konkurs 

 

Organizator konkursu: 

Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu 

 

cele: 

- włączenie się w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę 

- popularyzacja wybitnych osób Zamościa i Zamojszczyzny, związanych z działalnością 

niepodległościową 

- rozbudzanie zainteresowań historią Polski i własnego regionu 

 

uczestnicy konkursu: 

dzieci i młodzież szkolna wszystkich typów szkół zamojskich  

 

Zasady uczestnictwa: 

- Każdy uczestnik wyrusza na misję, podczas której poszukuje rozwiązania konkursu - 

hasła. W misję należy udać się z mapą konkursową (dostępne w bibliotekach Książnicy 

Zamojskiej) i urządzeniem mobilnym.  

- Na mapie zaznaczone są miejsca, do których należy dotrzeć. W miejscach tych 

umieszczone zostały plakaty „Zamojscy Twórcy Niepodległości”. Każdy plakat zawiera 

zakodowaną treść o jednej z 15 postaci - związanych z Zamościem, których działalność 

zawodowa, polityczna i społeczna w sposób znaczący przyczyniła się do odzyskania i 

utrwalania niepodległości. Wśród tych osób znajdują się m.in. Michał Pieszko, Stefan Miler, 

bracia Pomarańscy, Maurycy Zamoyski. Plakaty zostały umieszczone w miejscach 

nieprzypadkowych, ściśle związanych z działalnością, pełnioną funkcją czy służbą społeczną 

danej osoby. 

- Uczestnicy konkursu skanują kod na urządzenie, rozkodowują zapisane informacje, 

zapoznają się z ich treścią i odnajdują w tekstach - wyróżnione czerwonym kolorem - litery, z 

których należy ułożyć hasło konkursu. Hasło należy ułożyć zgodnie z numeracją plakatów. 

- Rozwiązanie - hasło należy wysyłać mailem na adres organizatora konkursu 

promocja@biblioteka.zamosc.pl, a w treści wiadomości należy podać tytuł konkursu oraz 

swoje imię i nazwisko. Zwycięzcy konkursu wyłonieni zostaną drogą losowania spośród osób, 

które nadeślą wiadomość z prawidłowym hasłem. 

- Przewiduje się nagrodzenie 10 osób (talon o wartości 100 zł do realizacji w jednej z 

zamojskich księgarni). Oprócz tego rozlosowane zostaną nagrody specjalne ufundowane przez 

partnerów. 

- Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych na potrzeby konkursu. Administratorem danych jest Książnica Zamojska im. S. K. 

Zamoyskiego w Zamościu.  

 

Czas trwania konkursu: 

Na wykonanie zadania uczestnicy konkursu mają 2 tygodnie, tj. od 24 września do 8 

października 2018 r. W tym czasie będą rozwieszone, zgodnie z mapą konkursową, plakaty 

„Zamojscy Twórcy Niepodległości”. Ostateczny termin nadsyłania wiadomości z wykonanym 

zadaniem upływa 12 października 2018 r. 

Podsumowanie konkursu, ogłoszenie listy laureatów i wręczenie nagród odbędzie się do 

31 października 2018 r. w Książnicy Zamojskiej. Zwycięzcy o dokładnym terminie wydarzenia 

finałowego poinformowani zostaną indywidualnie. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 

również na stronie internetowej www. biblioteka.zamosc.pl 

mailto:promocja@biblioteka.zamosc.pl


 

Konkurs dopuszcza pomoc osób dorosłych - rodziców, dziadków, innych krewnych, 

nauczycieli i opiekunów. Ich rolą jest towarzyszenie uczestnikom konkursu w dotarciu do 

wyznaczonych na mapie konkursowej miejsc. Ta wspólna wędrówka ma być pretekstem do 

rozmowy o historii działań i ruchów wolnościowych na Zamojszczyźnie, historii odwiedzanych 

miejsc i ludzi, którzy odegrali niebagatelną rolę na drodze do odzyskania wolności, a następnie 

utrwalania niepodległości naszego kraju.  

Na spacer śladami Zamojskich Twórców Niepodległości zaproś kogoś ciekawego, wciągnij 

go w rozmowę i wysłuchaj opowieści jakich trudno szukać w spisanych źródłach informacji.  

Baw się i zdobywaj wiedzę. 

Zapraszamy 

 

 

 

 


