
  

REGULAMIN  

                           II  WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU LITERACKO - JĘZYKOWEGO      

                                        „PO PIERWSZE – PAMIĘTAĆ! WITOLD PILECKI”                                                                             

  

Wojewódzki Konkurs Literacko-Językowy „Po pierwsze-Pamiętać! Witold Pilecki” jest częścią 

projektu historycznego, w ramach którego od 2017 roku upamiętniamy postać tego Wielkiego 

Patrioty i szerzymy wśród młodzieży wiedzę o jego niezłomnej i heroicznej postawie.  

  

Witold Pilecki to jeden z najważniejszych symboli reprezentujących tragiczne losy tysięcy Żołnierzy 

Wyklętych. Żołnierze ci, jako uczestnicy nierównych walk o niepodległość Państwa Polskiego, 

duszonego szponami totalitarnego komunistycznego imperium sowieckiego, zasługują na szczególną 

pamięć i szczególne miejsce w świadomości młodego pokolenia.  

  

Konkurs został wpisany do Wojewódzkiego Kalendarza Imprez na rok szkolny 2022/2023 oraz jako 

zawody wiedzy do Pomorskiego Kuratorium Oświaty w celu weryfikacji, aby w przypadku 

zakończenia jej pozytywnym wynikiem, mógł zostać uwzględniony w postępowaniu rekrutacyjnym.  

  

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej organizatora: zsp1.edu.gdansk.pl  

  

  

I Cele konkursu:  

1. Upamiętnienie postaci Witolda Pileckiego jako polskiego bohatera narodowego.  

2. Upowszechnienie wiedzy o bohaterze Polski Podziemnej.  

3. Rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczego działania.  

4. Rozwijanie u uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości historycznych 

oraz literacko-językowych podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów.  

5. Artystyczne kształtowanie interpretacji słownej.  

  

II Udział uczniów w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.  

  

III Adresat konkursu:  

Uczniowie klas VII i VIII szkól podstawowych.  

  

IV Zasięg konkursu  

Konkurs ma zasięg wojewódzki.  

  

V Organizatorzy konkursu: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Gdańsku we współpracy                

z 69. Gdańską Drużyną Harcerską im. Witolda Pileckiego. Konkurs jest organizowany pod 

patronatem Gdańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, Muzeum II Wojny Światowej 

w Gdańsku, Muzeum Żołnierzy Wyklętych  i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie.  

  



VI Termin konkursu:  

7 lutego – 16 czerwca 2023 roku.   

  

VII Miejsce finału konkursu:  

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Gdańsku ul. 

Jagiellońska 14  

80-371 Gdańsk  

  

VIII Przebieg konkursu:  

  

ETAP  PRZYGOTOWAWCZY  

  

do 7 lutego 2023 roku  - zgłoszenie udziału Szkoły w konkursie – przesłanie formularza 

zgłoszeniowego (załącznik 1) na adres mailowy Organizatora  

- Szkoły, które zgłoszą się do konkursu zobowiązane są do wyłonienia spośród nauczycieli 

dwóch Koordynatorów, którzy przeprowadzą szkolny etap konkursu. Do zadań szkolnych 

Koordynatorów należy:  

- przekazanie uczniom informacji o regulaminie konkursu,  

- stworzenie listy uczestników I etapu konkursu,  

- zebranie oświadczeń od rodziców/opiekunów uczniów (załącznik 2),  

- przeprowadzenie we wskazanym terminie I etapu konkursu (eliminacji szkolnych),  

- sprawdzenie i dokonanie oceny prac pisemnych zgodnie z wytycznymi przesłanymi przez  

Organizatora,   

- przesłanie  lub osobiste dostarczenie do Organizatora (80-371 Gdańsk ul. Jagiellońska 14) 

do 21 marca 2023 roku:  

1. protokołu przebiegu I etapu konkursu (załącznik 3),  

2. prac pięciu uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki w eliminacjach szkolnych 

wyłonionych w etapie szkolnym, wraz z oświadczeniami rodziców/ prawnych 

opiekunów.  

  

I  ETAP - (SZKOLNY)  

  

21 lutego - 21 marca 2023 roku  

  

21 lutego 2023 roku - przesłanie przez Organizatora tematu pracy konkursowej i innych materiałów 

dotyczących I etapu konkursu. Zadaniem uczniów będzie napisanie krótkiej formy pisemnej                   

o charakterze twórczym (dokładny temat pracy literackiej Organizator poda 21 lutego).  

  

do 21 marca 2023 roku – przesłanie do Organizatora protokołu z przebiegu I etapu  konkursu oraz 

pięciu prac uczniów, którzy uzyskali  najwyższe wyniki w eliminacjach szkolnych,                                        

wraz z oświadczeniami rodziców/ prawnych opiekunów.  

  

 

  

II  ETAP MIĘDZYSZKOLNY – POWIATOWY  

  

28 marca – 21 kwietnia 2023 roku  



  

28 marca 2023 roku - komisja konkursowa na podstawie zweryfikowanych wyników etapu 

szkolnego kwalifikuje do etapu rejonowego uczniów, którzy uzyskali największą liczbę punktów           

i publikuje listę 10 zakwalifikowanych  osób na stronie Organizatora.  

  

31 marca 2023 roku –  przesłanie przez Organizatora testu literacko-językowego.  Na  tym etapie   

finaliści konkursu rozwiązują test czytania ze zrozumieniem oraz wykonują zadania językowe. Etap 

powiatowy odbywa się w placówkach wyłonionych finalistów w warunkach zapewniających 

samodzielną pracę uczniów.  

  

do 21 kwietnia 2023 roku – przesłanie prac uczniów do siedziby Organizatora.  

  

  

III  ETAP – WOJEWÓDZKI  

  

28 kwietnia – 9 maja 2023 roku  

  

28 kwietnia 2023 roku  - komisja konkursowa kwalifikuje 10 uczniów z największą liczba punktów          

do etapu wojewódzkiego; lista uczniów zostanie opublikowana na stronie Organizatora.  

  

9 maja 2023 roku – eliminacje wojewódzkie odbędą się w siedzibie organizatora i przebiegać będzie 

w formie pisemnej polegającej  na napisaniu tekstu twórczego. Etap ten trwa 90 minut;  

 

Oceny oraz przyznania tytułu 3 wybranym laureatom dokona komisja wyłoniona przez Organizatora 

konkursu.  

  

  

W sytuacji, gdy rozwój epidemii w kraju uniemożliwi realizację III etapu konkursu w opisanej wyżej 

formie, Organizatorzy zaproponują drużynom napisanie pracy literackiej  związanej z postacią 

Witolda Pileckiego. O formie i temacie pracy Organizatorzy poinformują drogą mailową placówki 

finalistów.  

  

Uczniowie napiszą tekst w określonym 9 maja 2023 r. w swoich szkołach pod nadzorem Nauczycieli-

Koordynatorów. Prace konkursowe zostaną przesłane drogą mailową tego samego dnia do godziny 

15.00. Wyniki obrad Komisji konkursowej zostaną przekazane 29 maja 2023 roku drogą 

mailową.  

  

  

IX  Nagrodzeni  

Komisja konkursowa przyzna tytuły  laureatów trzem autorom najwyżej ocenionych prac w III etapie 

konkursu, tytuły finalistów otrzymają zwycięzcy, którzy zakwalifikowali się do etapu 

międzyszkolnego.  

  

X  Osoby odpowiedzialne  

Katarzyna Wasilewska-Tecław: k.wasilewska-teclaw@zsp1.edu.gdansk.pl  

  

Małgorzata Wieczorek:  m.wieczorek@zsp1.edu.gdansk.pl  



  

  

XI  Zakres wiedzy i umiejętności wymagane na I, II oraz III stopień Wojewódzkiego 

Konkursu Literacko – Językowego „Po pierwsze – Pamiętać! Witold Pilecki.”  

  

1. Zakres wiedzy i umiejętności zgodnie z wymaganiami podstawy programowej kształcenia 

ogólnego z zakresu języka polskiego dla klas IV-VIII, a w szczególności:  

a. rozróżniania gatunków literackich – w tym pamiętnika, odezwy;  

b. wskazywania zastosowanych środków stylistycznych i określania ich funkcji, w tym 

z zakresu słownictwa (archaizm, zdrobnienie, zgrubienie, metaforę), z zakresu składni 

(powtórzenie, pytanie retoryczne, różne rodzaje zdań i równoważniki zdań);  

c. w procesie interpretacji tekstu literackiego wykorzystuje odwołania do wartości 

uniwersalnych, zwłaszcza te związane z postawami społecznymi, etycznymi, 

patriotycznymi;  

d. w procesie interpretacji tekstów literackich wykorzystuje wiedzę z zakresu historii              

i kultury;  

e. w trakcie analizy tekstów czytanych potrafi wskazać i funkcjonalnie wykorzystać 

konteksty, w tym: biograficzny, historyczny, kulturowy, społeczny;  

f. zna podstawowe informacje z zakresu słowotwórstwa: wskazuje rodzinę wyrazów,   

g. zna podstawowe informacje z zakresu składni, w tym: rozpoznaje imiesłowy, 

poprawnie stosuje imiesłowowy równoważnik zdania, potrafi też przekształcić go             

w zdanie złożone i odwrotnie;  

h. wskazuje mowę niezależną i zależną oraz potrafi przekształcać mowę zależną                   

na niezależną i odwrotnie;  

i. wie, na czym polega błąd językowy;  

j. zna sposoby wzbogacania słownictwa w języku polskim i potrafi je zastosować;  

k. rozumie znaczenie homonimów, antonimów i synonimów;  

l. zna zasady ortograficzne i interpunkcyjne języka polskiego i stosuje je w praktyce;  

m. poprawnie przytacza cudze wypowiedzi, stosując przy tym odpowiednie znaki 

interpunkcyjne;  

n. tworzy wypowiedź, stosując odpowiednią dla danej formy gatunkowej kompozycję;  

o. dba o spójność językową między akapitami, rozumie funkcję akapitów jako spójnych 

całości wypowiedzi;  

p. stosuje zasady organizacji tekstu zgodnie z wymogami gatunku, tworzy spójną pod 

względem logicznym i składniowym wypowiedź na zadany temat.  

  

  

XII  Literatura:  

1. Cyra A., Rotmistrz Pilecki. Ochotnik do Auschwitz, Warszawa 2010  

2. Potricelli M., Ochotnik. O rotmistrzu Witoldzie Pileckim, Warszawa 2018  

3. Wróblewski J., Rotmistrz, Warszawa 2020 

  

Strony internetowe:  

- Świerczek L. Witold Pilecki. Biogram, http://www.poilecki.ipn.gov.pl  

- Patroni naszych ulic – Rotmistrz Witold Pilecki, http://pamiec.pl/pa/biblioteka-

cyfrowa/patroninaszych-ulic/15028,Rotmistrz-Witold-Pilecki-19011948.html  
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XIII INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH  

Udział w konkursie jest dobrowolny i równoznaczny z udzieleniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych i wizerunku dla potrzeb niezbędnych do realizacji Wojewódzkiego Konkursu 

Literacko - Językowego  PO PIERWSZE – PAMIĘTAĆ! WITOLD PILECKI zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego  przepływu takich danych.  

Administratorem danych osobowych uczestników Wojewódzkiego Konkursu Literacko - 

Językowego „Po pierwsze – Pamiętać! Witold Pilecki.” jest Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w 

Gdańsku.  

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH  

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych macie Państwo prawo 

kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych na adres mailowy:  

iodo.zsp1@wp.pl   

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

Celem przetwarzania danych osobowych jest zgłoszenie do Konkursu. Przetwarzanie danych 

osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia Konkursu i ogłoszenia jego wyników oraz 

przekazania zwycięzcom nagród w Konkursie.  

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Państwa zgody, wyrażonej przez świadome przekazanie 

nam danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w 

Konkursie.  

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH  

Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub do zakończenia roku szkolnego  

2021/2022 w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.  

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH  

Odbiorcami danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy 

przepisów prawa.  

PRAWA OSÓB UDOSTĘPNIAJĄCYCH DANE OSOBOWE  

  

Macie Państwo prawo do ochrony danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, 

sprostowania, prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania  oraz prawo wniesienia 

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00–193 Warszawa, e-mail: 

kancelaria@uodo.gov.pl). Macie Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. 

Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. 

Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas danych 

osobowych.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

  
Załącznik 1.  

(pieczątka szkoły)  

  

  

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU SZKOŁY W II WOJEWÓDZKIM KONKURSIE 

LITERACKO - JĘZYKOWYM   „PO PIERWSZE-PAMIĘTAĆ! WITOLD PILECKI” 

  
1.  Nazwa szkoły    

2.  Adres szkoły    

3.  Numer telefonu szkoły    

4.  Adres mailowy szkoły    

5.  Imię i nazwisko szkolnego koordynatora    

6.  Adres mailowy szkolnego koordynatora    

  

  

…………………………………..                                                 ……………………..                  
          podpis szkolnego koordynatora konkursu                                                                                                                                podpis dyrektora  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 Załącznik 2.  
………………………………………..  
miejscowość, data  

  

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW   

UCZNIA BIORĄCEGO UDZIAŁ   

W II WOJEWÓDZKIM KONKURSIE LITERACKO – JĘZYKOWYM  

 „PO PIERWSZE-PAMIĘTAĆ! WITOLD PILECKI”  

  

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/mojego podopiecznego1  

  

…………………………………………………………………………………………………………  

imię i nazwisko dziecka  

  

w II Wojewódzkim Konkursie Literacko – Językowym „Po pierwsze – Pamiętać! Witold Pilecki”  

Akceptuję Regulamin Konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez 

organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych konkursu zgodnie z Rozporządzeniem 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.  

  

……………….……………………………  

                                                                                       czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów  

  

  
INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH  

Administratorem danych osobowych uczestników II Wojewódzkiego Konkursu Literacko - Językowym „Po pierwsze – 

Pamiętać! Witold Pilecki” jest Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Gdańsku.  
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH  

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych macie Państwo prawo kontaktować się z naszym  
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych na adres mailowy: iodo.zsp1@wp.pl   
CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

Celem przetwarzania danych osobowych jest zgłoszenie do Konkursu. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne 

do przeprowadzenia Konkursu i ogłoszenia jego wyników oraz przekazania zwycięzcom nagród w Konkursie.  
PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Państwa zgody, wyrażonej przez świadome przekazanie nam danych.  
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.  
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH  

Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub do zakończenia roku szkolnego 2021/2022 w celu 

zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.  
ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH  
Odbiorcami danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa.  
PRAWA OSÓB UDOSTĘPNIAJĄCYCH DANE OSOBOWE  

Macie Państwo prawo do ochrony danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do 

usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania  oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (ul. Stawki 2, 00–193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl). Macie Państwo prawo do cofnięcia tej 

zgody w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres 

pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas danych osobowych.  

 
1 Niepotrzebne skreślić  



   

Załącznik 3. 

(pieczątka szkoły)  

  

………………………………………..                                                                                                                        
miejscowość, data   

PROTOKÓŁ ELIMINACJI SZKOLNYCH  

II WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU LITERACKO - JĘZYKOWEGO  

„PO PIERWSZE-PAMIĘTAĆ! WITOLD PILECKI”  

Szkolna komisja konkursowa w składzie:  

  

1. ………………………………………………  

2. ………………………………………………  

  

Stwierdza, że w etapie szkolnym II Wojewódzkiego Konkursu Literacko - Językowego „Po pierwsze 

– Pamiętać! Witold Pilecki.”, który odbył się   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..    
(nazwa szkoły)  

uczestniczyło ……………….. uczniów.  

Po sprawdzeniu prac i podliczeniu punktów ustalono liczbę uczniów zakwalifikowanych do etapu 

rejonowego konkursu.  

  
Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego II Wojewódzkiego Konkursu  Literacko – 

Językowego „Po pierwsze – Pamiętać! Witold Pilecki.” .  

  

l.p.  Imię i nazwisko ucznia  klasa  liczba zdobytych 

punktów  

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

  

Podpisy Szkolnej Komisji Konkursowej:     Podpis Dyrektora Szkoły :  

  

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

………………………………………………………….  


