
 

Znaki pamięci o Sybirakach 
rok szkolny 2022/2023 

LUBUSKI KURATOR OŚWIATY 

ogłasza konkurs fotograficzny 

ZNAKI PAMIĘCI O SYBIRAKACH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM 

(II edycja, zmieniona) 

 

SKIEROWANY DO UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ (KLASY 6-8)  

ORAZ SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 

 

Regulamin Konkursu 

Losy Polaków na Syberii są częścią historii narodu polskiego, prezentującą obraz różnych 

środowisk. Ich przedstawiciele trafili na Syberię w XIX i XX wieku. W lutym 2023 roku mija 83. 

rocznica pierwszej wielkiej deportacji obywateli polskich w głąb ZSRS (przeważnie miejscem 

zsyłek była Syberia), zorganizowanej przez okupacyjne władze sowieckie. 

Z potrzeby zachowania pamięci o zmarłych na Syberii oraz jako wyraz podziękowania 

i wdzięczności tym, którym udało się powrócić do Ojczyzny, ale odeszli już od nas na zawsze  

wznoszone są znaki pamięci. W Polsce są to: cmentarze, symboliczne mogiły, kaplice, tablice 

pamiątkowe, pomniki, obeliski, sztandary, ulice, ronda, izby pamięci i ekspozycje muzealne, 

prace malarzy czy literatów o zesłańczym rodowodzie, spisane relacje represjonowanych. 

Często powstają w kościołach lub obok kościołów. 

 

Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie 
Ks. kardynał Stefan Wyszyński 

§ 1 

 

Organizatorem konkursu, zwanego dalej Konkursem, jest Zarząd Oddziału Związku Sybiraków 

w Gorzowie Wielkopolskim oraz Lubuski Kurator Oświaty, zwany dalej Organizatorem. 

§ 2 

 

Organizatorom konkursu zależy na pokazaniu znaków pamięci o Sybirakach w województwie 

lubuskim i umotywowaniu, dlaczego są one uznane za świadectwa polskich losów. 

 

Cele konkursu: 
· zaktywizowanie uczniów do samodzielnych poszukiwań i przemyśleń na temat związków 

polsko-syberyjskich, 

· rozwijanie umiejętności samodzielnego poszukiwania prawdy historycznej i odkrywania 

nowych świadectw, 

· poszerzenie wiedzy o przeszłości narodu polskiego, 

· pogłębianie patriotyzmu, 

· stworzenie dokumentacji obrazującej wiedzę i pamięć o polskich zesłańcach XIX i XX 

wieku. 

 

 

 



 

§ 3 

Uczestnicy konkursu 

 

Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół podstawowych (klasy VI - VIII) 

i ponadpodstawowych w województwie lubuskim. 

 

§ 4 

Forma prac konkursowych 

 

Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące oryginałami wraz 

z opisem/informacją o „znaku pamięci o Sybirakach”. Prace konkursowe winny dokumentować 

pamięć o polskich zesłańcach. Fotografia oraz opis muszą dotyczyć wybranego znaku pamięci 

o Sybirakach, znajdującego się w danej miejscowości województwa lubuskiego. Technika 

wykonania fotografii jest dowolna. Format wywołanej (wydrukowanej) fotografii nie może być 

mniejszy niż 18x24 cm, a rozdzielczość pliku z rozszerzeniem *.jpg 2114×2846 pikseli. Prace 

konkursowe (fotografia oraz opis/informacja o „znaku pamięci”), należy przesłać zarówno 

w formie papierowej, jak i elektronicznej. 

 

§ 5 

Zasady oceniania 

 

1. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: 

· szkoły podstawowe 

· szkoły ponadpodstawowe 

  

2. Oceniane będą: 

· zgodność z tematyką konkursu, 

· właściwa ocena wydarzeń, 

· umiejętność korzystania ze źródeł i opracowań historycznych, 

· walory artystyczne. 

 

§ 6 

Terminarz 

  

Ogłoszenie konkursu:  10.02.2023 

Termin nadsyłania prac:  30.04.2023 

Zakończenie konkursu:  15.06.2023 

 

Wyniki zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Organizatora: www.ko-

gorzow.edu.pl  

  

§ 7 

Zasady przyznawania nagród 

 

1. Laureaci zostaną zaproszeni do uroczyste zakończenie konkursu. Organizator przewiduje 

w każdej kategorii wiekowej nagrody (I, II i III). Organizator może przyznać dodatkowe 

wyróżnienia. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają od Organizatora indywidualną nagrodę 

rzeczową.  

2. Rezultaty zostaną omówione na uroczystym podsumowaniu konkursu, a najcenniejsze prace 

będą mogły zostać opublikowane (w wersji elektronicznej albo w formie samodzielnego 

wydawnictwa pokonkursowego). 

3. O terminie i miejscu uroczystości Organizator powiadomi uczestników drogą elektroniczną. 

4. Lista nagrodzonych i wyróżnionych zostanie zamieszczona na stronie internetowej Kuratorium 

Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim. 



5. Po zakończeniu konkursu opracowana zostanie mapa z naniesionymi punktami 

upamiętniającymi losy zesłańców syberyjskich, które przedstawiła uczestnicząca w konkursie 

młodzież.  

§ 8 

 

1. Organizator wystąpił o patronaty do: 

  

Patronat honorowy: Wojewoda Lubuski  

Patronat medialny: TVP3 Gorzów Wielkopolski, Radio Zachód 

2. Jury 

  

W skład jury konkursu organizatorzy powołają: historyków, znawców tematu oraz przedstawicieli 

organizacji i instytucji współpracujących przy organizacji konkursu. Decyzje jury są ostateczne i 

nieodwołalne. 

  

§ 9 

Ustalenia organizacyjne 

 

1. Autorem pracy zgłoszonej do Konkursu może być jedna osoba.  

2. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną pracę. 

3. Warunkiem zakwalifikowania pracy do Konkursu jest dostarczenie - wraz z pracą - prawidłowo 

wypełnionej i podpisanej Karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1 do Regulaminu) z pieczęcią 

placówki oraz spełnienie warunków zapisanych w Regulaminie. 

4. Karta zgłoszeniowa musi być dołączona do pracy. 

5. W przypadku nieczytelnych danych na Karcie zgłoszeniowej praca zostanie automatycznie 

zdyskwalifikowana przez Komisję. 

   

Prace należy nadsyłać na adres: 

1. Pracę wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową i zgodą na upublicznienie danych należy przesłać 

pocztą na adres Organizatora:  

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim   

ul. Jagiellończyka 10,  

66-400 Gorzów Wielkopolski  

z dopiskiem na przesyłce „KONKURS:  ZNAKI PAMIĘCI O SYBIRAKACH  

W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM” 

lub złożyć osobiście w kancelarii urzędu. Wersję elektroniczną można dołączyć do wydruku 

nagraną na płytę CD-ROM lub przesłać na adres: e.rawa@ko-gorzow.edu.pl 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki. 

3. Organizator nie zwraca nadesłanych prac. 

  

§ 10 

Ustalenia dodatkowe 

 

1. Autorzy prac przenoszą na Organizatora nieograniczone prawa autorskie do swoich prac. 

W tym celu uczestnik składa stosowne oświadczenie, podpisane również przez rodzica lub 

opiekuna prawnego, zamieszczone na karcie zgłoszeniowej. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w materiałach edukacyjnych, 

informacyjnych i promocyjnych wszystkich prac nadesłanych do Konkursu. 

3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

4. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator. 
 

 

 

Kontakt: 
Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim.,  tel. 95 720 84 12,  e-mail:  e.rawa@ko-gorzow.edu.pl 
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