SPRAWOZDANIE Z KONKURSU HISTORYCZNO-PLASTYCZNEGO
"ŻOŁNIERZE WYKLĘCI - BOHATEROWIE NIEZŁOMNI"
ORGANIZOWANEGO PRZEZ STOWARZYSZENIE PATRIOTYCZNY KĘDZIERZYN-KOŹLE
pod patronatem
PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE,
ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ,
ORAZ PANI ZOFII PILECKIEJ-OPTUŁOWICZ

Dnia 14 marca 2016 roku został rozstrzygnięty konkurs historyczno-plastyczny
pt. "Żołnierze Wyklęci - Bohaterowie Niezłomni", zorganizowany przez Stowarzyszenie
Patriotyczny Kędzierzyn-Koźle. Konkurs został ogłoszony na bardzo prostych zasadach:
trzeba było wykonać dowolną techniką pracę plastyczną (plakat), obrazującą wyżej
wymieniony temat.
Głównym celem konkursu było upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży
kędzierzyńsko-kozielskich szkół podstawowych i gimnazjalnych tematyki Żołnierzy
Wyklętych. Działanie to miało zachęcić młodych ludzi do poczytania na ten temat,
poznania historii cichych bohaterów walki o wolność, próby zrozumienia tego trudnego,
ale jakże ważnego dla nas wszystkich tematu.
Konkurs pomimo swojej trudnej tematyki cieszył się dość dobrym powodzeniem,
bowiem do organizatorów wpłynęło 67 prac z 8 placówek oświatowych z terenu Gminy
Kędzierzyn-Koźle w wyznaczonym terminie do 11 marca 2016 roku:
− Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 - 6 prac
− Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 - 12 prac
− Publiczne Gimnazjum nr 1-4 prace
− Publiczne Gimnazjum nr 4-3 prace
− Zespół Szkół Miejskich nr 1 -11 prac
− Zespół Szkół Miejskich nr 2 -12 prac
− Zespół Szkół Miejskich nr 3 - 9 prac
− Zespół Szkół Miejskich nr 5 -10 prac

Prace oddane przez młodych plastyków były wykonane na bardzo wysokim
poziomie, wyrażały ich pomysły w bardzo atrakcyjny sposób i charakteryzowały się między
innymi różnorodnością technik: obrazy, wyklejanki, tempera, fotografia, pastele, farby
plakatowe, notatki tekstowe pod zdjęciami, grafika.

Kolejnym etapem konkursu było dokonanie oceny prac i wyłonienie tych
najlepszych przez członków komisji konkursowej, powołanej przez organizatora konkursu:
1. Krzysztof Tyliszczak
2. Aneta Boczoń
3. Danuta Lipa
4. Tomasz Kapica
5. Marta Kościukiewicz

Prace były ocenianie w trzech kategoriach wiekowych:
− klas I-III szkół podstawowych;
− klas IV-VI szkół podstawowych;
− szkół gimnazjalnych;

Jury konkursowe, po zapoznaniu się z regulaminem konkursu i w myśl jego zasad,
obejrzało i oceniło wszystkie prace, które wpłynęły na konkurs. Były one ocenione pod
względem samodzielności wykonania, oryginalności, walorów artystycznych, techniki
plastycznej oraz zgodności z tematem.
Jury stanęło przed nie lada wyzwaniem, gdyż wszystkie prace były bardzo
interesujące, a zmysł artystyczny i różnorodność pomysłów - niejednokrotnie zaskakiwała
i potrafiła wprawić w zdumienie. Dowiodło to, jak bardzo bogata jest wyobraźnia dziecka.
W kategorii szkół gimnazjalnych i szkół podstawowych klas IV-VI było tak wiele
interesujących

prac,

że

członkowie

komisji

zdecydowali

o

przyznaniu

dwóch

równorzędnych miejsc trzecich (gimnazja) i 2 wyróżnień (klasy IV-VI). Największą liczbą
zwycięskich prac mógł poszczycić się Zespół Szkół Miejskich nr 5 w Kędzierzynie-Koźlu.

Nagrody w kategorii klas I-III otrzymali:
− I miejsce - Antonina Rogozińska - klasa 3, PSP nr 6;
− II miejsce - Anna Kozakiewicz - klasa 2, ZSM nr 5;
− III miejsce - Sandra Farganus - klasa 2, ZSM nr 5;

Nagrody w kategorii klas IV-VI otrzymali:
− I miejsce - Katarzyna Cież - klasa 6, PSP nr 9;
− II miejsce-Julia Rogala - klasa 5, ZSM nr 2;
− III miejsce - Sabina Radwanowska - klasa 5, PSP nr 6;

Nagrody w kategorii szkół gimnazjalnych:
− I miejsce - Zuzanna Goluch - klasa 2, ZSM nr 1;
− II miejsce - Karolina Kłoś - klasa 1, ZSM nr 5;
− III miejsce - Julia Kluczniok - klasa 3, PG 1 i Nikola Miedzińska - klasa 3, ZSM nr 3;

Ponadto w konkursie wyróżniono:
− Monika Ceglarska - klasa 6, PSP nr 9;
− Daria Werner - klasa 6, PSP nr 9;

Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów odbyło się dnia 18 marca 2016 roku
godzinie 10: 30 w Filii nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu przy ulicy
Damrota 32. Rozdaniu nagród towarzyszył wernisaż nagrodzonych prac. Spotkanie
poprowadzili członkowie Stowarzyszenia Patriotyczny Kędzierzyn-Koźle - Tomasz Kapica
i Marta Kościukiewicz, którzy serdecznie przywitali przybyłych gości oraz dzieci biorące
udział w konkursie wraz z opiekunami. Na początku uroczystości został odczytali list
od Pani Zofii Pilcekiej-Optułowicz - córki rotmistrza Witolda Pileckiego, jednego
z Żołnierzy Wyklętych do laureatów konkursu, z uwagi na to, iż nie mogła ona osobiście

uczestniczyć w uroczystości rozdania nagród. Prowadzący podkreślili, że konkurs nie
należał do łatwych, gdyż był związany z bardzo trudną tematyką, o której jeszcze na tym
etapie nie usłyszymy w szkołach. Tym bardziej należy wyróżnić osoby, które podjęły
wyzwanie i wzięły udział w konkursie. Podziękowanie należy się również ich opiekunom,
którzy zachęcili ich do zgłębienia historii o Żołnierzach Wyklętych. Swoją obecnością
zaszczyciła nas Pani Sabina Nowosielska - Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle, Pani Danuta
Lipa z kędzierzyńsko-kozielskiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz
zaproszeni

sponsorzy.

Zwycięzcy

otrzymali

nagrody

a

wyróżnieni

upominki.

Ogółem przyznano 10 nagród rzeczowych za I, II i III miejsca w danej kategorii wiekowej,
oraz 2 wyróżnienia.
Należy podkreślić fakt, że nagrody zostały ufundowane przez:
− Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy;
− Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle;
− Towarzystwo Sportowe "Chemik" Kędzierzyn-Koźle;
− Skelp "Spontan Shop";
− Enzbud;
− Panią Danutę Lipa;

Skoro już raz ścieżki zostały wydeptane a lody przełamane mamy nadzieję, że nasz konkurs
będzie

się

cieszył

równie

dużą

popularnością

w

przyszłym

roku.
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