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                             PATRONAT  HONOROWY 
 

 

 

 
 „Żołnierz polski bije się o wolność wszystkich   narodów, ale umiera tylko dla Polski...”   

                                                                                                             gen. Stanisław Maczek 

 

 

MIĘDZYNARODOWY MIĘDZYSZKOLNY   
KONKURS 

 

GENERAŁ STANISŁAW MACZEK   

   NASZ PATRON 

   REGULAMIN 
 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 

2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad 

(Dz. U. Nr 13, poz. 125 ze zmianami). 

PATRONAT MEDIALNY 

 

 

 

Bydgoszcz, 14 – 17 czerwca 2018 r. 
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POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorami Konkursu są: Stowarzyszenie „Generał Stanisław Maczek In 

Memoriam” w Bydgoszczy i Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy nr 2  dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej                            

im. Generała Stanisława Maczka w Bydgoszczy. 

 

2. Konkurs objęty jest patronatem przez Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób   

Represjonowanych. 

 

3. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół i placówek oświatowych różnych poziomów 

nauczania noszących imię generała Stanisława Maczka.  

 

4. Celem Konkursu jest: 

a)  popularyzowanie wiedzy i kultywowanie pamięci o życiu, czynach bojowych                  

i  patriotyzmie generała Stanisława Maczka i żołnierzy 1. Dywizji Pancernej podczas 

II Wojny Światowej i po jej zakończeniu, 

b) kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodego pokolenia, w oparciu o wzór 

osobowościowy Patrona, 

c) inspirowanie uczniów do pracy twórczej i rozwijania własnej kreatywności. 

 

5. Zakres chronologiczny prac konkursowych:  II Wojna Światowa  i okres powojenny. 

6.   Zakres tematyczny Konkursu obejmuje: 

a) szlak bojowy generała Stanisława Maczka podczas II Wojny Światowej oraz Jego 

                powojenne losy,  

b) współczesne formy upamiętniania Bohatera. 

7.  Formy prac konkursowych: 

a) konkurs wiedzy historycznej  - uczestnicząca 

                trzyosobowa drużyna wytypowana przez szkołę lub placówkę do udziału                                   

                w rozwiązywaniu pisemnych pytań konkursowych w siedzibie organizatora;                                                                                                                                                                                                                                       
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b) technika plastyczna dowolna – nadesłana: akwarela, grafika, rysunek, plakat, 

     obraz, fotografia  - format A3. 

8. Uczniowie klas 0 –III szkół podstawowych mogą uczestniczyć tylko w konkursie                                              

    w kategorii technika plastyczna, (pkt 7b regulaminu). 

9. Każda szkoła lub placówka może przysłać na Konkurs do pięciu prac plastycznych,             

    (pkt 7b regulaminu). 

10.  Uczestnikami konkursu wiedzy historycznej mogą być uczniowie szkół i placówek 

       oświatowych w kategoriach: 

 a) klasa IV – VII szkoła podstawowa, 

b) klasa II – III gimnazjum, 

 b) szkoły ponadgimnazjalne. 

11. Drużyny uczestniczące w konkursie historycznym oceniane będą osobno, wg kategorii 

      10a, 10b, 10c. 

12. Każda drużyna biorąca udział w konkursie historycznym może przywieźć ze sobą 

    prezentację multimedialną lub film, (nie przekraczające czasu 5-ciu minut) obrazujące 

   kultywowanie przez placówkę pamięci o Patronie.  

PRZEBIEG KONKURSU 

PRACE TWÓRCZE - nadesłane 

13. Każda nadesłana praca o charakterze twórczym powinna być opatrzona godłem                            

      i dołączoną metryką - załącznik nr 1. 

14. Prace wykonane w formie określonej wg punktu 7b regulaminu będą oceniane                      

      w skali 0-10 według następujących kryteriów: 

a) wartość merytoryczna i zgodność z tematem (0-10); 

b) różnorodność wykorzystanych źródeł historycznych i materiałów własnych 

(autorskie zdjęcia, teksty, przemyślana koncepcja wizualna) (0-10); 

c) twórcze podejście, oryginalność pracy (0-10); 

d) kompozycja prezentacji (0-10). 
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15. Prace zgłaszane wcześniej w innych konkursach, opublikowane wcześniej w całości lub 

      części przed rozstrzygnięciem Konkursu, skopiowane z Internetu nie zostaną 

      zakwalifikowane do Konkursu. 

16.  Szkoły przesyłają/dostarczają prace wykonane w technikach opisanych w punkcie         

      7b regulaminu do organizatorów Konkursu w terminie do 30 maja 2018 r.   

17. Nadesłane prace twórcze pozostają u organizatorów Konkursu i zostaną zaprezentowane 

      podczas konkursu wiedzy historycznej.  

KONKURS HISTORYCZNY – forma uczestnicząca 

18. Placówka deleguje, w dniach 14 – 17 czerwca 2018r., trzyosobowy zespół uczniów do 

      udziału w konkursie wiedzy historycznej wraz z opiekunami.   

19. Jeżeli generał Stanisław Maczek jest patronem placówki oświatowej, w której są szkoły                  

      o różnych poziomach nauczania, to do konkursu wiedzy historycznej typowany jest jeden 

      zespół wybranego poziomu nauczania. 

20.  Konkurs wiedzy historycznej przeprowadzony zostanie na etapie międzyszkolnym             

       w formie przygotowanych przez organizatora pytań zgodnych z tematem.  

       Szkoły, które zgłoszą swój udział w konkursie wiedzy historycznej mogą nadesłać 

       propozycje pytań konkursowych do dnia 21 maja 2018r.  Jednak o celowości ich 

       umieszczenia w zestawie konkursowym zadecydują organizatorzy. 

21. Etap międzyszkolny konkursu historycznego odbędzie się w dniu 15 czerwca 2018r.                              

      o godz. 9.00 w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym     

       nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. Gen. Stanisława 

       Maczka w Bydgoszczy, ul. Akademicka 2. Poprzedzony on zostanie złożeniem hołdu 

       Patronowi przed tablicą okolicznościową poświęconą Jego pamięci znajdującą się                      

       w Ośrodku . 
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22. Zgłoszenie do konkursu wiedzy historycznej powinno zawierać : 

 pełną nazwę szkoły lub placówki 

 imiona i nazwiska trzech uczniów reprezentujących szkołę w konkursie wiedzy 

historycznej i kategorię wiekową zgodnie z pkt 10 regulaminu 

 imię i nazwisko opiekuna/opiekunów, z którym(i) uczniowie przybędą na konkurs. 

Mile widziani będą przedstawiciele Dyrekcji Szkół uczestniczących w Konkursie. 

23. Zgłoszenia do konkursu wiedzy historycznej prosimy składać do dnia 18.05. 2018r. 

      na formularzu - załącznik nr 2. 

a)  pisemnie na adres:  Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej                            

im. Gen. Stanisława Maczka, ul. Akademicka 3,  85-796 Bydgoszcz  

b) pocztą elektroniczną na adres: biuro@oswnr2.bydgoszcz.pl;  fax: 52 346 36 16 

24. Organizatorzy zapewniają nocleg i wyżywienie na czas trwania Konkursu.                  

      W zgłoszeniu prosimy podać termin przybycia i zapotrzebowanie na noclegi. 

25. Organizatorów Konkursu reprezentują: 

a) Ryszard Bielecki – Prezes Stowarzyszenia „Generał Stanisław Maczek In 

Memoriam” i Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej                         

im. Gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy, tel. +48 601199568 

b) Anna Bagniewska – Członek Stowarzyszenia „Generał Stanisław Maczek                      

In Memoriam”, tel. +48 609640432, e-mail: maczek.bydgoszcz@wp.pl 

c) Krystyna Bieniek – Skarbnik Stowarzyszenia „Generał Stanisław Maczek                   

In Memoriam”, tel. +48 505996555, +48 52 3447410/20, e-mail: krybien@wp.pl,     

osoba odpowiedzialna za kontakty przedkonkursowe z jego uczestnikami  

 

 

mailto:biuro@oswnr2.bydgoszcz.pl
mailto:maczek.bydgoszcz@wp.pl
mailto:krybien@wp.pl
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NAGRODY 

26. Nagrody w konkursie ufundowane zostaną przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób 

      Represjonowanych i Stowarzyszenie „Generał Stanisław Maczek In Memoriam”                             

      w Bydgoszczy. 

27. Jury konkursowe powołują organizatorzy Konkursu.  

28. Laureaci konkursu - autorzy prac wykonanych technikami opisanymi w punkcie                             

      7b regulaminu - zostaną powiadomieni o jego wynikach, a nagrody zostaną przekazane 

      nauczycielom - przedstawicielom szkół podczas ogłoszenia wyników w dniu 16 czerwca   

      2018 r., celem wręczenia tych nagród w macierzystych placówkach. 

29. Ogłoszenie wyników konkursu historycznego i uroczyste wręczenie nagród nastąpi                

      w dniu 16.06.2018r. w siedzibie organizatora. 

30. Nauczyciele prowadzący – opiekunowie uczestników konkursu otrzymają pisemne 

      podziękowania. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

31. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibach Organizatorów i na ich stronach 

       internetowych: www.maczek.org.pl;  www.oswnr2.bydgoszcz.pl  

32. Dane osobowe uczestników Konkursu podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia                      

       29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.                      

       poz. 922 z późn. zm.).  

       Załącznik nr 3 należy przesłać organizatorowi wraz ze zgłoszeniem do Konkursu. 

33. Organizator zastrzega sobie prawo do  wprowadzania zmian w regulaminie Konkursu, do 

       rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu oraz do 

      odstąpienia od organizowania Konkursu bez podania przyczyny.  

 

 

 

 

http://www.maczek.org.pl/
http://www.oswnr2.bydgoszcz.pl/
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Załącznik nr 1 

 

M E T R Y C Z K A      

 

 

GODŁO...................................................................................................................................... 

Imię i nazwisko autora: 

 

klasa 

Nazwa, adres szkoły: 

 

 

 

Imię i nazwisko nauczyciela – 

opiekuna: 

Tel. lub e-mail do nauczyciela-opiekuna : 

 

Oświadczam, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca jest wynikiem własnej twórczości  

....................................................................................................................... (imię i nazwisko uczestnika konkursu)  

 

i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz, że nie została zgłoszona do 

innych konkursów o podobnej tematyce.  

Wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych ......................................................................................... 

                                                .                                                      (imię i nazwisko uczestnika konkursu)  

w bazie danych Organizatora Konkursu oraz przetwarzanie ich, zgodnie  

z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. ,  

poz. 922 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu oraz dalszego wykorzystania prac. Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych wyżej. 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez organizatorów mojej pracy do celów naukowych i edukacyjnych oraz jej 

publikacji (nieodpłatnie) we fragmentach lub w całości z zachowaniem praw autorskich. 

........................................................................................................................................................... 

(miejscowość, data, podpis autora pracy – jeżeli autor jest niepełnoletni również podpis jego rodziców/opiekunów) 
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pieczątka szkoły         Załącznik nr 2 

 

 

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE WIEDZY HISTORYCZNEJ  

„GENERAŁ STANISŁAW MACZEK – NASZ PATRON” 

Szkoła lub placówka: 

nazwa.....................................................................................................................  

adres.......................................................................................................................  

tel., email…………………................................................................................................ 

Imię i nazwisko uczestników konkursu, klasa: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

Kategoria konkursowa wg pkt 10 regulaminu: ...................................................................... 

Imię i nazwisko nauczycieli-opiekunów uczniów:................................................................. 

............................................................................................................................. 

Imię i nazwisko przedstawiciela Dyrekcji szkoły lub placówki: 

..........................................................................................................................  

Zamawiamy nocleg/i: 

14.05/15.06.2018r............................................................................................................ 

15/16.06.2018r................................................................................................................. 

16/17.06.2018r……………………………………………………………………………………………………………… 

Prosimy o podanie przewidywanej godziny przyjazdu do naszej placówki. 

        

 

               podpis Dyrektora 

data................... 
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Pieczątka szkoły                  Załącznik nr 3 

 

Zgoda rodziców (opiekunów prawnych)  

na udział dziecka w Międzynarodowym Międzyszkolnym Konkursie: 

„GENERAŁ STANISŁAW MACZEK – NASZ PATRON” 

 

1. Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki w w/w konkursie organizowanym 

przez Stowarzyszenie „Generał Stanisław Maczek In Memoriam” i Kujawsko-

Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży 

Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. Generała Stanisława Maczka w Bydgoszczy 

 

.................................................................................................................................... 

                               imię i nazwisko ucznia 

  

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów Konkursu danych 

osobowych mojego dziecka udostępnionych w formularzu zgłoszenia do 

konkursu w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z ustawą               

z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833              

z późn. zm.). 

 

3. Wyrażam zgodę na przekazanie pracy twórczej organizatorom Konkursu i na 

prezentację pracy na wystawie pokonkursowej. 

 

...............................................................                ……………………………………… 
Imię i nazwisko rodziców (prawnych opiekunów)                                           podpis 

 

...............................................................                ……………………………………... 
Imię i nazwisko rodziców (prawnych opiekunów)                                        podpis 

 

 

Miejscowość i data ........................................................................................... 


