
 
 
 
 
 
 

HONOROWY PATRONAT 

 
 

 
ZAPROSZENIE  

 
OGÓLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNY 

  
          W związku z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości Związek Strzelecki organizuje 
ogólnopolski konkurs historyczny dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych „Wrzosy 2018”.  Organizowany przez nas konkurs pod honorowym 
patronatem Ministra Edukacji Narodowej rozpoczyna się 15 listopada 2018 roku i trwać będzie 
do 15 grudnia 2018 r. Konkurs otrzymał okolicznościowy znak graficzny Prezydenta RP 
„Stulecie Odzyskania Niepodległości 1918 – 2018” 
 
          Ideą konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży naszą tradycją i walką 
o niepodległość poprzez udział w akcji mającej na celu: 
- zebranie informacji na temat miejsc, wydarzeń, osób związanych z historią regionu,  
- pielęgnowanie miejsc pamięci narodowej i innych,  
- pozyskiwanie ciekawych informacji o osobach i wydarzeniach z różnych okresów 
prowadzonych walk o wolność, 
- odbudowywanie, odnawianie miejsc ważnych pod względem historycznym – cmentarzy, 
kwater żołnierzy, partyzantów, legionistów, strzelców,  
- nieść pomoc weteranom walk, spisywać ciekawe jeszcze nieznane fakty, historie osób 
i wydarzeń. 

 
Na konkurs należy przygotować pracę pisemną opowiadającą o miejscu pamięci 

narodowej, cmentarzu lub grobach wojennych, wydarzeniach i osobach związanych z walką w 
obronie ojczyzny, znajdujących się na terenie miasta lub gminy. Rys historyczny powinny 
uzupełniać zdjęcia lub rysunek, a dodatkowym atutem będą informacje zaczerpnięte ze źródeł, 
np. od świadków wydarzeń, których miejsce dotyczy oraz ciekawostki związane z tym miejscem. 

Nasza organizacja jest bezpośrednim spadkobiercą ideowym i duchowym Związku 
Strzeleckiego z lat 1910-1914 i 1919-1939, którego celem jest rozwijanie i propagowanie 
inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi dzieci, młodzieży i osób dorosłych. 
Posiadamy zawarte porozumienie z Ministrem Obrony Narodowej z dnia 06.03.2012 r., 
współpracujemy z administracją państwową i samorządową oraz z innymi organizacjami. 

Zwycięzcy i laureaci konkursu mogą liczyć na atrakcyjne nagrody ufundowane przez 
Związek Strzelecki i sponsorów. 

Zwracamy się, zatem z prośbą do pt. Kuratorów Oświaty, Dyrektorów Delegatur, 
Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów, Radnych oraz Dyrektorów Szkół i Nauczycieli 
o rozpropagowanie idei konkursu wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych. 

  



 
 
 
 
 
 
 

 

HONOROWY PATRONAT 

 
 

REGULAMIN KONKURSU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
 

Ogólnopolski konkurs historyczny „Wrzosy 2018” 
 
1. Organizatorem konkursu jest ZWIĄZEK STRZELECKI. 
2. Honorowy patronat nad konkursem objął MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ. 
3. Konkurs rozpoczyna się 15 listopada 2018 roku i trwać będzie do 15 grudnia 2018 r. 
4. Temat konkursu „Wrzosy 2018”: 
- praca pisemna opowiadająca o miejscu pamięci narodowej, cmentarzu lub grobach 
wojennych, wydarzeniach i osobach związanych z walką w obronie ojczyzny z terenu 
gminy lub miasta, rys historyczny powinny uzupełniać zdjęcia lub rysunek, 
a dodatkowym atutem będą informacje zaczerpnięte ze źródeł, np. od świadków 
wydarzeń, których miejsce dotyczy oraz ciekawostki związane z tym miejscem, 
uzupełniona o zdjęcia lub rysunek, 
- udokumentowanie zdjęciami prac renowacyjnych grobów, mogił żołnierskich (często 
są to miejsca zapomniane i zaniedbane. O odnalezienie i upamiętnienie właśnie takich 
miejsc najbardziej powinno zależeć uczestnikom konkursu, aby móc przywrócić im 
należytą pamięć). 
5. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz 
ponadgimnazjalnych. 
 

Cele konkursu: 
1. W roku obchodów 100-lecia Niepodległości celem konkursu jest: 
- pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa narodu polskiego, w związku z 100 rocznicą 
odzyskania przez Polskę niepodległości,  
- kultywowanie wartości, ideałów i postaw uczestników powstań, walk o wolność 
i niepodległość,   
- zachęcenie do odkrywania miejsc pamięci narodowej, odnawianie grobów, mogił 
poległych w obronie ojczyzny, 
- edukacja patriotyczna i historyczna. 
 

Przedmiot konkursu 
Przygotowanie pracy pisemnej opowiadającej o miejscu pamięci narodowej, cmentarzu 
lub grobach wojennych, wydarzeniach i osobach związanych z walką w obronie ojczyzny 
z dołączonymi fotografiami, rysunkami itp., udokumentowanie prac renowacyjno-
porządkowych nad grobami, mogiłami żołnierzy, partyzantów, legionistów, strzelców.  
 



Warunki uczestnictwa w konkursie. 

1. Uczestnicy: 
 zapoznają się z informacjami na temat miejsc, wydarzeń, osób związanych 

z historią regionu, miejsc pamięci narodowej i innych, pozyskają ciekawe informacje 
o osobach i wydarzeniach z różnych okresów prowadzonych walk o wolność,  
 podejmują się odbudowania, odnowienie miejsc ważnych pod względem 

historycznym - cmentarzy, kwater żołnierzy, partyzantów, legionistów, strzelców,  
 niosą pomoc weteranom walk, dokonują spisania ciekawych, jeszcze nieznanych 

fakty, historii osób i wydarzeń. 
2. Prace konkursowe należy przesłać do dnia 31grudnia 2018 roku (liczy się data 
stempla pocztowego) lub złożyć w miejscu siedziby organizatora, adres:  
Związek Strzelecki ul. Struga 1, 26-600 Radom. 
3. Praca konkursowe mogą być wykonane przez dowolną liczbę uczestników z danej 
placówki oświatowej. 
4. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej 
niepublikowanymi. Nadesłane na konkurs zdjęcia o wymiarach 20 cm x 30 cm 
i większych - w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD, DVD jako 
plik JPEG). 
5. Uczestnicy zgłaszają się do konkursu poprzez nadesłanie pracy na adres wskazany 
w pkt 2.  
6. Uczestnicy konkursu zobowiązany jest opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: 
imię i nazwisko, klasa i nazwa szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna (nauczyciela), 
telefon kontaktowy. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem 
konkursu. 
7. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą 
udostępniane podmiotom trzecim. 
8. Wszyscy uczestnicy konkursu są zobowiązani dołączyć do przesłanych prac 
oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na ich uczestnictwo 
w konkursie. 
 

Wyniki konkursu i nagrody 

1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów 
konkursu. 
2. Jury powołane w składzie: 
Roman BUREK – Przewodniczący 
Adam DŁUŻNIAK – Zastępca 
Wojciech KOZAK - Koordynator 
Marcin Piotr BICZ - Inspektor 
Stanisław DESKA – Sekretarz. 
3. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność. 
4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie zawierające tematy prac  
oraz imiona i nazwiska zwycięzców podczas spotkania organizowanego przez 
organizatora.  Dodatkowo informacja o laureatach zostanie zamieszczona na stronie 
internetowej: www.zwiazek-strzelecki.pl. 
5. Nagrody główne w konkursie to nagrody ufundowane przez Związek Strzelecki 
i sponsorów. 
6. Dodatkowo przyznane będą nagrody za drugie i trzecie miejsce. Jury ma prawo  
do wytypowania dodatkowych nagród. 
7. Organizator zastrzega sobie prawo do innej formy rozstrzygnięcia konkursu  
oraz do rezygnacji z rozstrzygnięcia ze względu na niską ilości nadesłanych prac 
(poniżej 20) lub ze względu na niespełnianie przez nadesłane prace wymogów 
konkursu. 



8. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród  
jest ostateczna. Przysługuje od niej odwołanie wyłącznie w przypadku zaistnienia 
sytuacji, w której praca nadesłana przez daną osobę nie jest jej autorstwa. 
9. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich 
równowartość pieniężną. 
 

Postanowienia końcowe: 

1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik (uczestnicy) zgadza się na ekspozycję pracy 
podczas spotkania zorganizowanego przez Związek Strzelecki po rozstrzygnięciu 
konkursu oraz na opublikowanie fotografii prac na stronach internetowych Związku 
Strzeleckiego. 
2. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i ich fotografii na wszelkich 
polach eksploatacji. 
3. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin. 
4. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie:  
www.zwiazek-strzelecki.pl. 
5. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady 
zawarte w niniejszym regulaminie.  
6. Organizator zastrzega sobie prawo do: 
zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych  
lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu. W takim 
przypadku zobowiązuje się jednak do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie 
uczestników konkursu za pomocą strony internetowej Związku Strzeleckiego. 
 
 
 
                                                                                 Komendant Główny ZS 
                                                                               
                                                                               st. insp. ZS Roman BUREK 
 

 

Dane do kontaktu: 

Roman BUREK 

Związek Strzelecki 

ul. Struga 1, 26-600 Radom 

tel. 604219765 

mail: komendant@zwiazek-strzelecki.pl  

 

Wojciech KOZAK 

ul. Ogrodowa 11, 42-100 Kłobuck 

tel. 782684634 

mail: wojciechkozak@wp.pl 

 

www.zwiazek-strzelecki.pl 

mailto:komendant@zwiazek-strzelecki.pl
http://www.zwiazek-strzelecki.pl/

