
 

 

Regulamin Konkursu Plastycznego - "Jedyny taki Dziennik" w oparciu o zapiski 

Jadwigi Ankiewicz "Majdanek 15.I - 17.V.43r.  Dziennik"  

 

 

Opis konkursu: 

 

- kim była Jadwiga Ankiewicz?  

Jadwiga Ankiewicz urodziła się 11 września 1926 r. w Warszawie. W trakcie 

wojny była sanitariuszką Szarych Szeregów. Mając 16 lat została ujęta w trakcie 

jednej z największych ulicznych łapanek w Warszawie i przetransportowana do 

więzienia gestapo na Pawiaku. Dwa dni później, 17 stycznia 1943 r., została 

deportowana do niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego na 

Majdanku. W tym czasie pisała w ukryciu dziennik. 17 maja 1943 r. została 

zwolniona. Niestety, 30 stycznia 1944 r., w niewyjaśnionych okolicznościach, 

została zastrzelona przez Niemców na jednej z warszawskich u l ic. Miała niewiele 

ponad 17 lat. 

- d laczego powstaje taki projekt?  

Projekt ma na celu popularyzowanie wiedzy o II wojnie światowej i losach ludzi 

przetrzymywanych w więzieniach i obozach koncentracyjnych. Podstawowym 

założeniem konkursu jest wykonanie i lustracj i do wybranego fragmentu dziennika 

Jadwigi z dostępnych na Facebooku i na stronie internetowej Państwowego 

Muzeum na Majdanku. 

•  na co kładziemy nacisk w konkursie? 

•  na indywidualność każdego z uczestników, 

•  własną interpretację wybranych fragmentów, 

•  technikę będącą środkiem wyrazu emocji w relacj i z fragmentami 

dziennika.   

 

 

 



 

 

Organizator konkursu: 

 

Państwowe Muzeum na Majdanku  

ul. Droga Męczenników Majdanka 67, 

20-325 Lublin. 

 

Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat konkursu: 

Mirella Rusek-Pora, m.rusek@majdanek.eu, (81) 7102827.  

 

Informacje organizacyjne: 

1. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i średnich, od klasy 

7 do klasy maturalnej oraz szkół artystycznych. 

2. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

3. W konkursie przewidziane są nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach: 

- szkoły powszechne (w tym szkoły podstawowe i szkoły średnie/l icea) 

- szkoły artystyczne  

4. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi 

wcześniej oraz nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na 

konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o tych faktach. 

5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę. 

6. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. Pozostaną jako 

pomoc dydaktyczna w Dziale Edukacji Muzeum. 

7. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, 

farby plakatowe, akrylowe, akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, 

collage). Do konkursu dopuszcza się wyłącznie formy plastyczne płaskie. 

8. Prace powinny być wykonane na papierze typu brystol lub blok techniczny, w 

formacie nie większym niż A3. 

9. Tematyka prac powinna być ściśle związana z ideą konkursu.  

10. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym 

przeniesieniem na Organizatora prawa własności materiałów, na których prace 

zostały złożone. 

11. Prace nie spełniające zasad nie wezmą udziału w konkursie.  
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12. Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie internetowej Państwowego 

Muzeum na Majdanku w Lublinie . 

13. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu. 

14. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: 

 

Etap I  

Zdjęcia prac konkursowych wraz z podpisanymi i zeskanowanymi: formularzem 

zgłoszeniowym, regulaminem konkursu, oświadczeniem o ochronie danych 

osobowych - należy przesłać w terminie od 15 lutego do 15 marca 2021 r. do 

godz. 24.00. Prosimy o przesłanie zdjęć prac w wersj i elektronicznej w formacie 

JPG w rozdzielczości 300 DPI, (wielkość jednego zdjęcia nie powinna 

przekraczać 2 MB) drogą elektroniczną na adres m.rusek@majdanek.eu. Każde 

zdjęcie pracy musi być podpisane wg wzoru: 

imię_nazwisko_technika_szkoła_wiek  bez polskich znaków. 

 

Jury wybierze prace, które zakwalif ikują się do etapu II, o czym komisja 

poinformuje uczestników drogą mailową.  

 

Etap II  

Do  dnia 15 kwietnia 2021r. należy wysłać oryginały prac na adres  pocztowy 

Organizatora z dopiskiem: Konkurs plastyczny „Jedyny taki Dziennik". Oryginał 

podpisujemy wg wzoru: imię i nazwisko, technika, wiek,  nazwa szkoły, imię i 

nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego (w przypadku osób niepełnoletnich lub 

nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych). 

 

Ocena prac: 

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje jury powołane przez 

Organizatora. Kryteria oceny zostaną ustalone w następujący sposób: 

- zgodność pracy z tematem, 

- jakość wykonania,  

- oryginalność i pomysłowość, 

- walory artystyczne takie jak: kompozycja, gama kolorystyczna, technika 



 

 

wykonania,  

- stopień trudności wykonania.   

2. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.  

 

Ogłoszenie wyników konkursu : 

1. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się najpóźniej do dnia: 30 kwietnia 

2021 r.  

2. Lista nagrodzonych i wyróżnionych osób zostanie opublikowana na stronie 

internetowej Organizatora konkursu.  

3. Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione drogą 

elektroniczną o wynikach konkursu. 

 

Nagrody główne : 

1. Organizator konkursu przyzna w każdej z wymienionych w regulaminie 

kategori i dwie nagrody główne za dwa pierwsze miejsca oraz wyróżnienia. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wręczenia większej l iczby nagród i 

wyróżnień w przypadku wysokiego poziomu artystycznego konkursu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu ogłoszenia wyników i 

wręczenia nagród. 

 

Uwagi końcowe: 

1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym 

zasady i warunki prowadzenia konkursu.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, 

uszkodzone lub opóźnione zgłoszenia do konkursu powstałe bez winy 

Organizatora.  

3. Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi wyłącznie 

uczestnik konkursu.  

4. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo zmian w 

regulaminie.  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób 

trzecich przez autora pracy zgłoszonej do konkursu.  



 

 

6. Ewentualne spory między Organizatorem a uczestnikiem konkursu zostaną 

rozstrzygnięte polubownie. 

 

 

Podpis uczestnika konkursu/rodzica/ opiekuna prawnego               

      

.. .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... .                                

 

 

 

 


