
Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych 
do udziału w konkursach związanych 

z Rokiem Pamięci rtm. Witolda Pileckiego w 120 rocznicę urodzin

 „Obrazy z życia rtm. Witolda Pileckiego”  

Konkurs plastyczny dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych. Praca plastyczna

musi  mieć  formę  komiksu.  Być  wykonana  techniką  dowolną,  płaską  na  kartce

formatu A4.

 „Ku pamięci rtm. Witolda  Pileckiego”  

Konkurs  muzyczno-poetycki  dla  uczniów  klas  4-8  szkół  podstawowych.

Zaśpiewana  piosenka  lub  wyrecytowany  wiersz  powinien  nawiązywać  do

rtm. W. Pileckiego.  Nagranie powinno mieć format pliku MP4. Wykonania mogą

być solo lub w zespołach.

 „Piszę do Ciebie Tato...”  

Konkurs  literacki  dla  uczniów  klas  7-8  szkół  podstawowych  i  uczniów  szkół

ponadpodstawowych.  Należy  napisać  odręcznie  list  jako  odpowiedź  na

korespondencję  rtm.  Witolda  Pileckiego  pisaną  do  córki  lub  syna.  Fragmenty

korespondencji  można  znaleźć  na  stronie  www.artsandculture.google.com .   List

powinien zawierać nie więcej niż 200 słów.

 "Moje życie" 

Konkurs  literacki  dla  uczniów  klas  4-8  szkół  podstawowych  na  temat  życia

i działalności  rtm.  Witolda  Pileckiego.  Wiersz  powinien  posiadać  nie  więcej  niż

4 zwrotki, ponadto forma dowolna, zgodna z artystycznymi wyborami twórców.

Czas trwania konkursów

1 kwietnia 2021 r. do 7 maja 2021 r.

Dane do kontaktu: 

– e-mail - szzakgrudziadz@gmail.com

– facebook  -  Światowy  Związek  Żołnierzy  Armii  Krajowej  koło  Grudziądz

(w budowie, ale odpowiadamy na wiadomości)

– Joanna  Piątkowska,  Szkoła  Podstawowa  nr  16  im.  płk.  Z.  Makowskiego

w Grudziądzu - joanna-piatkowska@wp.pl

–  Beata  Michałowska,  Szkoła  Podstawowa  nr  21  im.  rtm.  W.  Pileckiego

w Grudziądzu - szpod21@wp.pl 

http://www.artsandculture.google.com/
mailto:szpod21@wp.pl


Regulamin konkursów z okazji 

Roku Pamięci rtm. Witolda Pileckiego w 120 rocznicę urodzin

1. Organizatorzy: 

- Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Toruń Koło Grudziądz, 

- Szkoła Podstawowa nr 16 im. płk. Zbigniewa Makowieckiego w Grudziądzu, 

- Szkoła Podstawowa nr 21 im. rtm. Witolda Pileckiego w Grudziądzu,

- Stowarzyszenie Reduta Tradycji i Historii Ziemi Lubawskiej.

2. Konkurs przeznaczone są dla:

- „Obrazy z życia rtm. Pileckiego” uczniów klas 1-3 szkół podstawowych,

- „Ku pamięci rtm. Pileckiego” uczniów klas 4-8 szkół podstawowych,

- „Piszę  do  Ciebie  Tato...” uczniów  klas  7-8  szkół  podstawowych  i  uczniów  szkół

ponadpodstawowych, 

- „Moje życie" uczniów klas 4-8 szkół podstawowych.

3. Przedmiotem konkursów są:

 -  „Obrazy z życia rtm. Witolda Pileckiego” - praca plastyczna w formie komiksu, techniką

dowolną, płaską,  kartka A4, 

-  „Ku  pamięci  rtm.  Witolda  Pileckiego” -  zaśpiewana  piosenka  lub  wyrecytowany  wiersz

nawiązujący do rtm. W. Pileckiego, nagranie MP4 itp., wykonania mogą być solo lub w zespołach,

- „Piszę do Ciebie Tato...” - w formie odręcznego listu jako odpowiedź na korespondencję rtm.

Witolda Pileckiego pisaną do córki lub syna, wielkość pracy nie więcej niż 200 słów, fragmenty

korespondencji na stronie  www.artsandculture.google.com 

- „Moje życie" - forma wierszowana o życiu i działalności rtm. W. Pileckiego. Wiersz powinien

posiadać nie  więcej  niż 4 zwrotki,  ponadto forma  dowolna,  zgodna z artystycznymi wyborami

twórców.

4. Czas trwania konkursu: 01.04.2021 – 07.05.2021. 

5. Cele konkursu: 

a) popularyzacja wiedzy o życiu i działalności rtm. Witolda Pileckiego,

b) rozwijanie zdolności literackich, muzycznych i plastycznych, 

c) kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży, 

d)  kultywowanie  wartości,  ideałów  i  postaw  żołnierzy  Polskiego  Państwa  Podziemnego  po

II wojnie światowej,

e) kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy

o działalności drugiej konspiracji w latach 1944-1963,

f) pogłębienie wiedzy historycznej, 

g)  doskonalenie  umiejętności  samodzielnego  poszukiwania,  gromadzenia  i  selekcjonowania

informacji w różnych źródłach.

http://www.artsandculture.google.com/


6. Kryteria oceny: 

a) twórczy charakter,

b) zgodność pracy z przedmiotem i tematem konkursu, 

c) samodzielność i oryginalność, 

d) estetyka i efekt wizualny,

e) techniczna poprawność wykonania,

f)  zgodność pracy z przedmiotem i tematem konkursu.

7. Każda szkoła/organizacja może nadesłać nieograniczoną ilość prac. 

8. Miejsce i termin składania prac poszczególnych konkursów: 

-  „Obrazy  z  życia  rtm.  W.  Pileckiego”  przesłać  na  adres  Szkoła  Podstawowa nr 16

w Grudziądzu, ul. Kochanowskiego 19, 86-300 Grudziądz, do 07.05.2021, liczy się data stempla

pocztowego,

-  „Ku pamięci rtm. Pileckiego” przesłać na e-mail  szzakgrudziadz@gmail.com do 07.03.2021

do godz. 23:59,

-  „Piszę  do  Ciebie  Tato...” przesłać  na  adres  Szkoła  Podstawowa  nr  16  w  Grudziądzu,

ul. Kochanowskiego 19, 86-300 Grudziądz, do 07.05.2021, liczy się data stempla pocztowego,  

- „Moje życie”   przesłać na adres Szkoła Podstawowa nr 21 w Grudziądzu, ul. Nauczycielska 19,

86-300 Grudziądz, do 07.05.2021, liczy się data stempla pocztowego.

9. Prace  przesyłane  pocztą  należy  umieścić  w  kopercie  z  dopiskiem  „Rok  Pamięci

rtm. W. Pileckiego”.

10. Prace nadesłane po terminie nie będą brały udziału w konkursie. 

11. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie prac wraz z załącznikami. 

12. Prace  zgłoszone  do  konkursu  nie  mogą  być  wcześniej  publikowane  w  Internecie  lub  innych

mediach oraz brać udziału w innych konkursach i być wcześniej nagradzane.

13. Prace zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych

osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych oraz  zawierać materiały chronione

prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych. 

14. Podsumowanie  konkursu  nastąpi  w dniu  14.05.2021 r.  Informacja o  rozstrzygnięciu  konkursu

pojawi się na Facebooku organizatora i zostanie przesłana drogą mailową do osoby zgłaszającej

uczestnika.  O  wynikach  uczestnicy  i opiekunowie  zostaną  powiadomieni  za  pośrednictwem

poczty  elektronicznej.  Zastrzegamy  sobie  możliwość  przesłania  nagród  drogą  pocztową  do

31.05.2021 r. 

15. Autorzy  najciekawszych prac  konkursowych  zdobędą  cenne  nagrody  i  dyplomy.  Natomiast

opiekunowie uczniów otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

16. Nagrody: 

a) w każdej z kategorii przyznaje się nagrody za miejsce I, II, III. 

b) komisja konkursowa ma prawo do przyznania wyróżnień i nagród specjalnych. 

17. Wyniki  konkursu  oraz  nadesłane  prace  zostaną  opublikowane  na  stronach  internetowych

i Facebooku organizatora oraz współorganizatorów konkursu. 

mailto:szzak@gmail


18. Laureatami konkursu zostaną uczestnicy, których prace zostaną najwyżej ocenione przez Komisję

konkursową powołaną przez organizatora konkursu. Od ww. decyzji nie przysługuje odwołanie.

Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna. 

19. Nadesłanie  prac  konkursowych  jest  równoznaczne  z  nieodpłatnym  przeniesieniem  wszelkich

autorskich praw majątkowych na organizatora do wykorzystania nadesłanych prac lub ich części

na wszystkich polach eksploatacji, tj.: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy,

b) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej, m.in. publiczne

udostępnianie pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie

przez siebie wybranym. 

20. Organizatorzy  konkursów  nie  ponoszą  żadnej  odpowiedzialności  za  ewentualne  naruszenia

dóbr/praw osób trzecich przez autorów prac zgłoszonych do konkursów .

21. Opiekun  prawny  uczestnika  konkursu  wyraża  zgodę  na  publikację  nadesłanej  pracy  przez

Organizatora na stronie internetowej, w mediach społecznościowych oraz na innych nośnikach

elektronicznych  i  tradycyjnych,  a  także  na  wykorzystanie  pracy  lub  jej  części  w celach

promocyjnych i statutowych organizatora. 

22. Opiekun  szkolny  przesyłając  pracę  uczniów  wyraża  zgodę  na  podawanie  do  publicznej

wiadomości swojego imienia i nazwiska we wszelkich ogłoszeniach i informacjach o konkursie

i jego wynikach

23. Prace  nie  podlegają  zwrotowi,  a  wszelkie  koszty  związane  z  udziałem  w  konkursie  ponosi

uczestnik. 

24. Organizatorzy zastrzegają sobie zmianę regulaminu w związku z sytuacją epidemiczną w kraju. 

25. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu, wyrażeniem przez opiekunów

prawnych zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby konkursu

oraz  na  wykorzystanie  wizerunku  laureatów  przez  Organizatora  w  celach  promocyjnych

i informacyjnych (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz.833

z póz. zm.). 


