
Odkrywamy i upamiętniamy osoby odznaczone Krzyżem bądź Medalem Niepodleg-
łości, zasłużone dla Polski.

Do kogo adresowany jest konkurs?
Konkurs edukacyjny „Niezwyciężeni 1918–2018. Pokolenia Niepodległej” skierowany 
jest do młodych ludzi: uczniów szkół podstawowych i  ponadpodstawowych, 
uczniów szkół polonijnych, członków organizacji młodzieżowych. Zachęcamy 
do udziału również rodziców z dziećmi. 

Zadanie
Zadaniem uczestników jest wybranie osoby odzna-
czonej Krzyżem lub Medalem Niepodległości (związa-
nej z ich miejscowością, rodziną), zebranie informacji 
o bohaterze (zdjęcia, pamiątki, dotarcie do krewnych, 
odnalezienie odznaczenia) oraz przedstawienie wyni-
ków swoich poszukiwań jako: 

• plakatu edukacyjnego
• � lmu
• vloga

Wszyscy uczestnicy konkursu muszą również upo-
wszechnić wyniki swojej pracy, przedstawiając swo-
jego bohatera społeczności lokalnej lub szkolnej.
Więcej informacji: niezwyciezeni1918-2018.pl

Konkurs edukacyjny – edycja I

Odznaczeni Krzyżem 
oraz Medalem Niepodległości

Niezwyciężeni 1918–2018 
Pokolenia Niepodległej

Krzyż Niepodległości ulotka3 patrą.indd   1 08.12.2017   12:58



Geneza odznaczenia
Krzyż i Medal Niepodległości to odznaczenia państwowe nadawane w okresie II Rzeczy-
pospolitej. Przyznawane były osobom, które czynnie zasłużyły się dla odzyskania 
niepodległości przez Polskę.

Inicjatywę ustanowienia odznaczenia zgłosiła Aleksandra Piłsudska, żona Józefa Pił-
sudskiego. Chciała umożliwić honorowanie także tych osób, które nie służyły w wojsku 
i nie mogły uzyskać takich odznaczeń jak Krzyż Virtuti Militari czy Krzyż Walecznych. 

Antoni Sikorski (1893–1987) 
Urodzony w Łodzi. W Legionach Polskich od 
1914 r. Walczył pod Krzywopłotami, Lima-
nową, nad Styrem i  Stochodem. W  latach 
1919–1920 dowodził kompanią, potem bata-
lionem 8. Pułku Piechoty Legionów na froncie 
ukraińskim i bolszewickim. Odznaczony Krzy-
żem Virtuti Militari V klasy za męstwo w bitwie 
pod Onoszkami w 1920 r. i czterokrotnie Krzy-
żem Walecznych. W  1933 r. został dowódcą 
20. batalionu KOP „Nowe Święciany”. Awanso-
wany na podpułkownika w 1934 r. We wrze-
śniu 1939 r. był dowódcą Grupy Sandomierz 
– odznaczony Krzyżem Virtuti Militari IV klasy.
Krzyż Niepodległości otrzymał w 1933 r.
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Więcej informacji:

Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
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niezwyciezeni1918-2018.pl 
Koordynator regionalny:
Maciej Rędziniak -
tel. (17) 867-30-32
maciej.redziniak@ipn.gov.pl


