
"Przyszłość Polski zależy od Was i musi od Was zależeć.
        To jest nasza Ojczyzna. To jest nasze "być" i nasze "mieć".
        I nikt nie może pozbawić nas prawa, ażeby przyszłość 

                                           tego naszego "być" i "mieć" nie zależała od nas."

Jan Paweł II

STOWARZYSZENIE PATRIOTYCZNY
KĘDZIERZYN-KOŹLE

zaprasza wszystkich uczniów szkół podstawowych 
do udziału w OGÓLNOPOLSKIM

konkursie plastycznym
„Rotmistrz Wirold Pilecki – Bohater Wszechczasów”

REGULAMIN KONKURSU

Preambuła ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych (Dz. U. Z 2011 r. Nr 32, poz. 160):

"W hołdzie "Żołnierzom Wyklętym" – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy
w  obronie  niepodległego  Państwa  Polskiego,  walcząc  o  prawo  do  samostanowienia
i urzeczywistnienia dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak
i  w  inny  sposób,  przeciwstawiali  się  sowieckiej  agresji  i  narzuconemu  siłą  reżimowi
komunistycznemu..."



I. ORGANIZATORZY KONKURSU:

1. Stowarzyszenie Patriotyczny Kędzierzyn-Koźle.

II. PATRONATY HONOROWY I INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE:

1. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Okręg Opole.
2. Instytut Pamięci Narodowej w Opolu.
3. Pani Zofia – Pilecka Optułowicz.

III. PATRONAT MEDIALNY:

1. Radio Park FM.
2. Tygodnik Nowa Gazeta Lokalna.
3. Telewizja Lokalna TVM.
4. Portal internetowy "KK24".
5. Tygodnik Lokalny 7 Dni
6. Radio Opole
7. TVP 3 Opole

IV. IDEA KONKURSU:

W panteonie polskich bohaterów narodowych rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu przypada

miejsce  szczególne.  Ten  wzór  patrioty,  wierności  idei,  heroizmu 

i  niezłomności  jest  symbolem  ofiary  dwóch  totalitaryzmów:  nazistowskiego  

i  sowieckiego oraz komunistycznego bezprawia.  Ucieleśnia  najwspanialsze cnoty Drugiej

Rzeczypospolitej.  Jego  dewiza  życiowa  brzmiała  Bóg  –  Honor  –  Ojczyzna.  

W KL Auschwitz obserwował bezmiar ludzkich tragedii, prześladowań, tortur. Zorganizował

siatkę konspiracyjną oraz regularnie przesyłał raporty do Komendy Głównej Armii Krajowej,

dzięki  którym  świat  dowiadywał  się  o  okrucieństwach  nazistów  i  ich  polityce  wobec

podbitych  państw  i  narodów.  W  okupowanej  Warszawie  Witold  Pilecki  był  niezwykle

aktywny w konspiracji. Biorąc udział w Powstaniu Warszawskim dowodził „Redutą Witolda”,

jedną z najdłużej bronionych rubieży powstańców. 8 maja 1947 r. został aresztowany przez

funkcjonariuszy  Urzędu  Bezpieczeństwa.  Poddano  go  okrutnemu  śledztwu.  W  wyniku

sfingowanego procesu został skazany na śmierć, a wyrok wykonano 25 maja 1948 r. Nie

wiadomo, gdzie pochowano zwłoki bohatera.



IV. CELE OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE KONKURSU:

1. Promowanie wśród młodzieży idei patriotyzmu, kształtowanie poczucia świadomości
narodowej i szacunku wobec własnego państwa.

2. Upamiętnienie   bohatera  polskiego  podziemia  niepodległościowego  –  Witolda
Pileckiego.

3. Promowanie  idei  bliskich  Rotmistrzowi  Witoldowi  Pileckiemu  lub  przybliżających
jego postać i działalność.

4. Upowszechnianie wiedzy historycznej istotnej dla tożsamości narodowej, regionalnej
oraz kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych.

5. Kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie
wiedzy o działalności drugiej konspiracji 1944-1963.

6. Kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego
po II wojnie światowej.

7. Wdrażanie  uczniów  do  samokształcenia  i  rozbudzania  zainteresowań i  rozwijania
uzdolnień.

8. Kształtowanie i rozbudzanie wrażliwości artystycznej wśród dzieci i młodzieży;
9. Promowanie postaw twórczych.

V. KATEGORIE PRAC:

Uczestnik konkursu przygotowuje pracę w kategorii:
1. Praca plastyczna o  Rotmistrzu Witoldzie Pileckim.

Prace oceniane będą w  jednej kategorii:
1. Uczniowie szkół podstawowych.

Najlepsze prace po ocenieniu przez komisję będą opublikowane na profilu facebookowym
Stowarzyszenia  Patriotyczny  Kędzierzyn  –  Koźle,  gdzie  zostaną  poddane  głosowaniu
internetowemu.

VI. KRYTERIA OCENIANIA:

1. Poprawność merytoryczna – zgodność treści z prawdą historyczną o Żołnierzach
Wyklętych, umiejscowienie postaci i wydarzeń w czasie i przestrzeni; 
2. Zgodności z tematem konkursu.
3. Oryginalność i pomysłowość ujęcia tematu.
4. Poprawność językowa.
5. Estetyka pracy.
6. Samodzielność wykonania.



VII. WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRAC KONKURSOWYCH:

1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej w dowolnej technice
(np.  Pastele,  farby  plakatowe,  grafika,  tempera,  notatki  tekstowe,  fotografie)  w
formacie A3;

2. Każde dziecko może reprezentować tylko jedna praca. 
3. Tematem pracy ma być ujęta w formy plastyczne idea i samodzielna interpretacja

dotycząca  rozumienia  patriotyzmu,  jego  przejawów  i  postaw,  przedstawiająca
sylwetkę Rotmistrza Witolda Pileckiego. 

4. Prace konkursowe powinny być wykonane w formie plakatów;
5. Zgłoszenie  uczestnictwa  w  konkursie  zainteresowane  osoby  potwierdzają  przez

dołączenie do prac konkursowych wypełnionych: 1) zgodę opiekunów prawnych na
przetwarzanie danych osobowych dziecka, 2) zgodę opiekunów prawnych na udział
dziecka w konkursie, 3) klauzulę Rodo;

6. Oddanie pracy na konkurs oznacza akceptację niniejszego Regulaminu;
7. Prace  zgłoszone  do  konkursu  muszą  być  pracami  własnymi,  nigdzie  wcześniej

niepublikowanymi;

VIII. PRZEBIEG KONKURSU:
1. Wykonane prace uczestnicy konkursu przesyłają organizatorowi jako  skan (zdjęcie) na 
adres email: sekretarzspkk@op.pl, marta.kosciukiewicz@op.pl  lub na profil facebookowy 
Stowarzyszenia do 25 maja 2020 roku z dopiskiem zawierającym dane osobowe i kontakt
2.  Komisja  konkursowa  wyłoni  w  drodze  oceny  najlepsze  prace  konkursowe,  na  które
następnie  w  okresie  od  25  maja  do  1  czerwca  godzina  15.00  2020  roku  na  profilu
facebookowym Stowarzyszenia będzie można oddawać głosy (lajki). 3 prace z największą
ilością polubień wygrywają konkurs. 
3.  Wyłonienie zwycięzców konkursu i  ogłoszenie list  laureatów, oraz wręczenie nagród i
dyplomów odbędzie się  indywidualnie  po ustaleniu telefonicznym od 2 do 5 czerwca 2020
roku;

IX. KOMISJA KONKURSOWA:

1. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele organizatora, przedstawiciele partnerów i
związków kombatanckich oraz nauczyciele plastycy.

2. Decyzje Komisji są ostateczne i niepodważalne. Nie przysługuje od nich odwołanie. 
3. Komisja  ma prawo do rezygnacji  z  przyznania nagród i  nie  wyłaniania  laureatów

Konkursu.
4. Prace nie spełniające wymogów Regulaminu będą dyskwalifikowane.
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X. NAGRODY:

1. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc uzyskują tytuł laureata i otrzymują dyplomy oraz
nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.

2. Nagrody są finansowane przez  Stowarzyszenie  Patriotyczny Kędzierzyn-Koźle  oraz
sponsorów.

3. Komisja ma prawo do przyznania wyróżnień.
4. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymują pamiątkowe dyplomy.
5. Patroni  medialni  i  związki  kombatanckie  mogą  wyróżnić  któregoś  z  uczestników

testu.
6. Nieodebrane nagrody będą przesyłane pocztą.

XI. ZASADY UCZESTNICTWA:

1. Przystąpienie  do  konkursu  oznacza  zgodę  każdego  z  uczestników  konkursu  na
postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie.

2. Udział w konkursie jest nieodpłatny a prace zgłoszone na Konkurs przechodzą na
własność Stowarzyszenia Patriotyczny Kędzierzyn-Koźle.

3. Konkurs ma charakter jawny.
4. Opiekunowie  prawni  dzieci  biorących  udział  w  Konkursie  wyrażają  zgodę  na

zbieranie,  przetwarzanie  i  prezentację  danych  osobowych  oraz  upowszechnianie
wizerunku przez Organizatorów Konkursu w celu jego przeprowadzenia i promocji.

5. Opiekunowie prawni  uczniów biorących udział  w Konkursie (jeśli  uczniowie Ci  są
niepełnoletni)  wyrażają  zgodę  na  zbieranie,  przetwarzanie  i  prezentację  danych
osobowych oraz  upowszechnianie  wizerunku  przez  organizatora  konkursu  w celu
jego przeprowadzenia i promocji. 

6. Opiekunowie  prawni  uczniów  biorących  udział  w  Konkursie  wyrażają  zgodę  na
prawo  organizatorów  Konkursu  do  nieodpłatnej  prezentacji  całości  lub  części
wszystkich prac konkursowych na wymienionych polach eksploatacji, w internecie, w
materiałach informacyjnych  i promocyjnych, publikacjach, informacjach prasowych i
telewizyjnych oraz na udostępnianie tych prac innym zainteresowanym podmiotom
w celu  ich  nieodpłatnej  prezentacji  na  wymienionych  polach  eksploatacji.  Zgoda
udzielana jest na czas nieograniczony.

7. Sprawy nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Jury i Organizator. 
8. Jury  sporządza  protokół  z  Konkursu  „Rotmistrz  Witold  Pilecki  –  Bohater

Wszechczasów".
9.  Wyniki  Konkursu  zostaną  umieszczone  na  stronie  internetowej  Organizatora  po

uroczystej gali wręczenia dyplomów i nagród laureatom Konkursu. 
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmianu Regulaminu. W przypadku dokonania

mian w Regulaminie Organizator zobowiązuje się poinformować o zaistniałej sytuacji
zgłoszone do Konkursu osoby. 

Wszelkie  ogłoszenia  dotyczące  konkursu  plastycznego  będą  umieszczane  na  profilu



facebookowym Organizatora oraz przesyłane za pośrednictwem podanego przez Państwa e-
maila.
W razie wątpliwości dodatkowe informacje można uzyskać  u koordynatora konkursu  pod
numerem telefonu 661343060 – Marta Kościukiewicz (sekretarz) lub pod adresem e-mail:
sekretarzspkk@op.pl,  marta.kosciukiewicz@op.pl oraz  na  profilu  facebookowym
Stowarzyszenia lub sekretarza (prywatnym). 

Z poważaniem,

Zarząd Stowarzyszenia Patriotyczny 
                Kędzierzyn - Koźle

mailto:sekretarzspkk@op.pl

