
REGULAMIN V WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO 

„WOLNOŚĆ JEST W NAS. KU PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH” 
 

 

§ 1. 

Cele konkursu 

 
1. Celem konkursu jest przede wszystkim złożenie hołdu niezłomnym kobietom – żołnierkom, 

sanitariuszkom, łączniczkom, kurierkom, organizatorkom, odpowiedzialnym za 

aprowizację, nierzadko udzielającym schronienia członkom podziemia 

antykomunistycznego, które w latach 1944-1963 nie zgadzały się na sowietyzację ojczyzny 

i słowem oraz czynem angażowały się we wskrzeszenie niepodległej Polski. 

2. Intencją organizatora jest także: 

 upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 

 zainteresowanie historią II wojny światowej i okresem powojennym, 

 upowszechnienie wiedzy historycznej istotnej dla tożsamości narodowej, regionalnej oraz 

kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych, 

 rozwijanie zainteresowań i zdolności, 

 rozbudzanie motywacji do samokształcenia, 

 zachęcanie do uczestnictwa w kulturze, 

 rozwijanie wyobraźni i twórczego działania, 

 promowanie osiągnięć uczniów. 

 

§ 2. 

Organizator 
 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Anny z Działyńskich Potockiej w Zespole 

Szkół Publicznych w Posadzie Górnej. 

2. Pomysłodawcami konkursu są nauczyciele przedmiotów humanistycznych: 

 Anna Bałuka – nauczyciel historii, 

 Waldemar Kilar – nauczyciel języka polskiego, 

 Jolanta Pietruszka – nauczyciel – bibliotekarz. 

3. Patronat nad konkursem objęli: 

 Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty, 

 Bogdan Rzońca – Poseł do Parlamentu Europejskiego, 

 Piotr Uruski – Poseł na Sejm RP, 

 Jan Pelczar – Starosta Krośnieński, 

 Wojciech Farbaniec – Burmistrz Gminy Rymanów, 

 Jan Bałuka – Przewodniczący Regionalnej Sekcji NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty 

i Wychowania w Krośnie, 

 Piotr Cisek – Dyrektor ZSP w Posadzie Górnej. 

 

§ 3. 

Uczestnicy 
 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych z terenu województwa 

podkarpackiego, obdarzonych talentem pisarskim i zainteresowanych upamiętnieniem 

niezłomnych kobiet sprzeciwiających się sowietyzacji Polski, cichych bohaterek działających 

w podziemiu antykomunistycznym. 

2. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.  



§ 4. 

Zasady uczestnictwa 

 
1. Konkurs rozgrywany jest w dwu kategoriach: poezja i proza. 

2. Udział w konkursie polega na napisaniu: 

 tekstu prozatorskiego, będącego nawiązaniem do działalności patriotycznej kobiet 

niezłomnych w latach 1944-1963 w dowolnej formie literackiej (np. opowiadanie historyczne, 

nowela, pamiętnik, dziennik, list) 

lub 

 tekstu poetyckiego, zainspirowanego działalnością patriotyczną kobiet niezłomnych w 

latach 1944-1963 w dowolnej formie literackiej (np. hymn, elegia, ballada, piosenka, tren). 

3. Konkurs ma charakter indywidualny. 

4. Dopuszcza się możliwość startowania uczestnika w dwu kategoriach literackich. 

5. Jedna szkoła może nadesłać najwyżej po 3 prace w każdej kategorii literackiej (odrębnie dla 

poezji i prozy). 

6. Samodzielnie napisany tekst, liczący maksymalnie do 5 stron maszynopisu, powielony w 3 

kopiach powinien mieć postać wydruku komputerowego (czcionka: Times New Roman; 

wielkość czcionki: 12; interlinia: 1,5). 

7. Powołany przez dyrektora szkolny koordynator przesyła wyłonione w eliminacjach szkolnych 

najlepsze prace wszystkich uczestników w zbiorczej kopercie z deklaracją zgody na udział w 

konkursie (Załącznik 1.) i oświadczeniem ws. ochrony danych osobowych oraz praw autorskich 

(Załącznik 2.), podpisanymi przez prawnego opiekuna, na poniższy adres: 

Szkoła Podstawowa w Posadzie Górnej 

ul. 3 Maja 164 

38-481 Rymanów-Zdrój 

8. Każdą pracę konkursową powinna poprzedzać metryczka umieszczona w lewym górnym rogu, 

zawierająca następujące dane: imię i nazwisko autora, klasa, nazwa i adres szkoły, do której 

uczęszcza autor, imię i nazwisko nauczyciela, pod którego opieką powstała praca. 

9. Kopertę z pracami konkursowymi i załącznikami należy opatrzyć dopiskiem „Konkurs 

Literacki „Wolność jest w nas. Ku pamięci żołnierzy wyklętych” i przesłać pocztą do 10 lutego 

2023 roku (decyduje data stempla pocztowego). 

10. Obowiązkiem szkolnego koordynatora jest również przesłanie prac konkursowych w wersji 

elektronicznej na adres e-mail: kuniepodleglej@interia.pl do 31 stycznia 2023 roku 

(decyduje godzina wysłania wiadomości e-mail). 

11. W tytule nadesłanej wiadomości e-mail należy wpisać nazwę szkoły, z której pochodzą prace 

konkursowe. Załącznik zaś powinien zawierać wszystkie prace zgłoszone do konkursu wraz ze 

skanami deklaracji zgody uczestników (Załącznik 1.) i oświadczenia ws. ochrony danych 

osobowych oraz praw autorskich (Załącznik 2.). 

 

§ 5. 

Ocena prac 

 
1. Nadesłane prace oceni powołana przez organizatora komisja konkursowa. 

2. Ocenie podlegają prace samodzielnie napisane i nigdzie dotąd niepublikowane oraz 

niezgłaszane na inne konkursy w kraju i za granicą. 

3. Jurorzy w ocenie prac kierować się będą następującymi kryteriami: 

 zgodność treści z prawdą historyczną o kobietach niezłomnych, 

 oryginalność ujęcia tematu i autorefleksja, 

 poprawność językowa, stylistyczna, ortograficzna i interpunkcyjna, 

 estetyka pracy. 

  



§ 6. 

Nagrody 

 
1. Laureaci I-III miejsca (odrębnie dla poezji i prozy) otrzymają nagrody książkowe. 

2. Komisja konkursowa przewiduje przyznanie wyróżnień. 

3. Nagrodzone prace literackie zostaną wydane w tomiku pokonkursowym. 

4. Informacja o wynikach zostanie opublikowana 1 marca 2023 roku na stronie internetowej 

zspposada.pl w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, a uroczysta gala finałowa z 

udziałem laureatów odbędzie się 3 marca 2023 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w 

Rymanowie. 

5. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania gali finałowej z przyczyn niezależnych od 

niego (np. zarządzenia władz, epidemie itp.). W takim wypadku nagrody i dyplomy zostaną 

przesłane pocztą. 

 

§ 7. 

Uwagi końcowe 

 
1. Uczestnicy konkursu z należytą starannością i twórczą wrażliwością powinni sięgnąć do 

biografii niezłomnych kobiet, których historia nazwała dziewczynami wyklętymi, 

sprzeciwiającymi się sowietyzacji Polski w latach 1944-1963. 

2. W ramach przygotowań do konkursu proponuje się skorzystanie z dwu źródeł: 

 Nowak Szymon, „Dziewczyny wyklęte”, Warszawa 2015. 

 https://www.youtube.com/watch?v=rBTLuuKiOOg (zapis online konferencji naukowej 

„Kobiety niezłomne. Uczestniczki powojennego podziemia niepodległościowego skazane 

na karę śmierci i zamordowane”) 

i wybór adekwatnych do tematu postaci historycznych. 

3. Prace niezgodne z tematem konkursu, w tym opowiadające o bohaterkach literackich 

zwalczających reżim komunistyczny w innym okresie historycznym niż wskazany powyżej, 

będą dyskwalifikowane. 

4. Zwraca się uwagę na dogłębne przemyślenie tezy głównej tegorocznej edycji konkursu 

„Wyklęte – niezłomne – niezapomniane” przez jego uczestników celem wyłonienia prac 

odznaczających się niezwykłą urodą języka i stylu oraz wrażliwością poznawczą autorów. 

5. Do konkursu głównego nie będą dopuszczane prace w formie referatów, sprawozdań i tekstów 

publicystycznych, w tym encyklopedycznych biografii czy sztampowych listów. 

6. Zaleca się, by szkolny koordynator konkursu na kopercie zbiorczej zapisał jako adres nadawcy 

– adres szkoły, którą reprezentują uczniowie. 

 

 

 

Organizatorzy konkursu: 

Anna Bałuka, Waldemar Kilar, Jolanta Pietruszka 

  

https://www.youtube.com/watch?v=rBTLuuKiOOg


Załącznik 1. 

 

 

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE 
 

 

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  

w V Wojewódzkim Konkursie Literackim „Wolność jest w nas. Ku pamięci żołnierzy 

wyklętych” organizowanym przez Szkołę Podstawową im. Anny z Działyńskich Potockiej w 

Zespole Szkół Publicznych w Posadzie Górnej w dniu 3 marca 2023 roku. 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO  

I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. 

Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1 zwanego dalej RODO oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1191 z późn. 

zm.) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikację 

wizerunku dziecka przez organizatora - Zespół Szkół Publicznych w Posadzie Górnej. 

 

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

(imię i nazwisko dziecka) 

 

Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, 

wieku, nazwy szkoły oraz wizerunku mogą zostać umieszczone na szkolnych tablicach 

informacyjnych, stronach internetowych oraz w mediach. 

 

 

…………………………………………… 

(miejscowość, data) 

………………………………………………. 

(czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 2. 

 

 

INFORMACJA 
 

 

1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 

r. (Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119) dalej RODO, informuję że: 

2. Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka jest Zespół Szkół 

Publicznych w Posadzie Górnej, reprezentowany przez dyrektora szkoły. Z 

administratorem można kontaktować się pisemnie na adres: Posada Górna, ul. 3 Maja 

164, 38-481 Rymanów-Zdrój, telefonicznie pod numerem: 13 4356414 lub drogą e-

mailową pod adresem: zspposadagorna@rymanow.pl 

3. Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Wojciech Zajdel, e-mail: 

wzajdel.iod@gmail.com  

4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu - podstawa prawna 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  

5. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie niniejszej zgody przez okres niezbędny 

do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 3, a po zakończeniu przechowywane 

będą w celu obowiązkowej archiwizacji przez czas określony w odrębnych przepisach. 

6. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione z mocy 

przepisów prawa lub zawartych umów.  

7. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa 

trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych w 

przypadkach określonych w przepisach RODO. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, na podstawie 

której przetwarzane są dane osobowe. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

10. Wizerunek i dane osobowe dziecka przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, 

pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych. Odmowa ich podania jest 

równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie. 

11. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą poddane zautomatyzowanym procesom 

związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu. 

12. Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe Pani/Pana lub dziecka nie są przetwarzane w 

sposób prawidłowy przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

 

 

…………………………………………… 

(miejscowość, data) 

………………………………………………. 

(czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

 


