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V MIĘDZYWOJEWÓDZKI KONKURS PRZYRODNICZY  

DLA UCZNIÓW KL. IV-VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

WOJ. ŚLĄSKIEGO I OPOLSKIEGO  

 

 

 

POD HASŁEM 

Piękno Śląskich Lasów: 

„Jak Feniks z popiołów” 

(1992-2022) 
 

 

 

Konkurs organizowany jest przez  

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudnie  

we współpracy  

z Lasami Państwowymi  

/Nadleśnictwa: Kędzierzyn, Rudy Raciborskie, Rudziniec/ 

 

 

 

pod patronatem honorowym 

Pana Damiana Siebera  

Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych  

w Katowicach 

 

 

 

 
 

                    

 

Rok szkolny 2021/22 
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REGULAMIN KONKURSU 

 

Pożar lasu na terenie nadleśnictw: Rudy Raciborskie, Kędzierzyn i Rudziniec  

na przełomie sierpnia i września 1992 r. uznano za największy w Europie 

Środkowej i Zachodniej po II wojnie światowej. Objęty ogniem obszar miał 

powierzchnię ponad 9 tys. ha i obwód 120 km. W tym roku obchodzimy 30. 

rocznicę tego wydarzenia. 

Aby upamiętnić to tragiczne wydarzenie oraz uświadomić ogrom pracy 

leśników w odtworzeniu na zgliszczach z popiołów pięknych, zielonych lasów 

zapraszamy uczniów kl. IV-VIII szkół podstawowych, zamieszkałych na terenie 

województw śląskiego i opolskiego, do udziału w V Międzywojewódzkim 

Konkursie Przyrodniczym pt. Piękno Śląskich Lasów: „Jak Feniks                  

z popiołów”.  

 

CELE KONKURSU 

 Upamiętnienie Wielkiego Pożaru lasów z 1992 roku. 

 Odnalezienie świadków oraz materiałów dokumentujących to wydarzenie. 

 Przetworzenie pozyskanych materiałów w formę literacką (opowiadanie). 

 Wyeksponowanie roli leśników w procesie odradzania się lasu po pożarze. 

 Ukazanie zmian zachodzących w przestrzeni leśnej w ciągu trzydziestu lat. 

 Wdrażanie do pracy samokształceniowej. 

 Rozwijanie uzdolnień literackich i plastycznych.  

 Wyłanianie talentów i wspieranie uczniów zdolnych. 

 

ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych 

woj. śląskiego i opolskiego.  

2. Organizator planuje podzielić go na dwie kategorie wiekowe: 

- I kategoria: kl. IV-VI 

- II kategoria: kl. VII-VIII 
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3. Aby wziąć udział w konkursie należy: 

A. Zredagować pracę literacką i/lub 

B. Wykonać pracę plastyczną. 

 

Ad. A. PRACA LITERACKA  

„Budowali na zgliszczach: o pracy leśników i przemianach 

zachodzących w przestrzeni leśnej po Wielkim Pożarze” 

1. Zadaniem uczestników jest wcielenie się w rolę badaczy i znalezienie 

materiałów dokumentujących Wielki Pożar z 1992 r. (np. opowieści 

wspomnieniowe świadka/świadków wydarzeń, relacje prasowe, materiały 

fotograficzne) oraz zapoznanie się z procesem odbudowy lasów po pożarze 

(czyli ogromną pracą leśników w przywrócenie życia w przestrzeni leśnej 

wyniszczonej żywiołem). Następnie uczestnik przetwarza pozyskane materiały 

w formę literacką, tzn. redaguje opowiadanie na ten temat (w opowiadaniu 

uwzględnia nie tylko nawiązanie do pożaru, ale również pracę leśników              

nad odbudową lasów). 

2. Uczestnik może złożyć tylko jedną pracę literacką. 

3. Praca powinna być napisana na komputerze, czcionką Times New Roman, 

rozmiar 14, interlinia 1,5. 

4. Praca nie może przekroczyć 8 stron A4 (dodatkowo powinna mieć okładkę           

i stronę tytułową, które nie wliczają się do 8 stron tekstu), strony z tekstem 

powinny być numerowane. 

5. Praca powinna być wydrukowana i opatrzona na odwrocie metryczką 

(załącznik 4).  

6. Wydrukowaną pracę (wraz z podpisanymi załącznikami) należy przesłać                

na adres ZSP w Rudnie do dnia 20.05.2022 r. 



4 

 

7. Tekst w postaci pliku Word również powinien zostać przesłany na adres: 

konkurs.30rocznica@gmail.com (należy podać w temacie mailu: imię                         

i nazwisko autora oraz nazwę szkoły). 

 

Ad. B. PRACA PLASTYCZNA 

„Plakat rocznicowy: Wyrosło z popiołów… zmiany zachodzące   

na przestrzeni trzydziestu lat (1992-2022) na powierzchni leśnej 

po Wielkim Pożarze” 

1. Uczestnik może złożyć jedną pracę plastyczną nawiązującą do zmian, jakie 

zaszły na przestrzeni trzydziestu lat na powierzchniach leśnych po Wielkim 

Pożarze z wyeksponowaniem roli leśnika w procesie odnowy lasu. 

2. Pracę należy wykonać w formacie A3, na kartce z bloku technicznego, 

dowolną techniką plastyczną, forma płaska, z ramką (o szerokości ok. 2 cm). 

3. Każda praca musi zawierać na odwrocie metryczkę (załącznik 4).  

4. Pracę należy umieścić w kopercie wraz z podpisanymi załącznikami                       

i przesłać na adres ZSP w Rudnie do 20.05.2022 r. 

 

UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE KONKURSU 

LITERACKIEGO I PLASTYCZNEGO 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie zgłoszenia (załącznik 1), 

oświadczenia (załącznik 2) oraz pracy literackiej i/lub plastycznej do dnia 

20.05.2022 r. na adres szkoły:  

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudnie 

Rudno, ul. Szkolna 9 

44-160 Rudziniec 

(lista nagrodzonych szkół zostanie opublikowana najpóźniej dnia 10.06.2022 r.                  

na stronie ZSP w Rudnie). 

mailto:konkurs.30rocznica@gmail.com
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2. Z każdej kategorii wiekowej szkoła może zgłosić maksymalnie troje 

uczestników w ramach konkursu literackiego i troje w ramach konkursu 

plastycznego (po przeprowadzeniu wstępnej selekcji na poziomie szkolnym). 

3. Jeżeli z jednej szkoły wysyłanych jest kilka prac, wówczas każdy                           

z kompletów (praca i załączniki) należy zapakować do osobnej koperty                       

a następnie wszystkie koperty włożyć do jednej zbiorczej.  

4. Jury oceniać będzie: zgodność z tematyką konkursu, oryginalność, estetykę 

wykonania. 

5. Organizator przewiduje miejsca I-III w każdej kategorii wiekowej w ramach 

konkursu literackiego i plastycznego. W zależności od ilości prac dopuszcza się 

również przyznanie wyróżnień. 

6. Wręczenie nagród będzie miało miejsce 26.08.2022 r. w Rudach 

Raciborskich. 

7. Nagrody zostaną ufundowane przez Nadleśnictwo Kędzierzyn, Rudy 

Raciborskie oraz Rudziniec. 

 

UWAGI KOŃCOWE 

1. Prace zgłaszane do konkursu nie mogą zawierać treści niezgodnych z prawem 

lub zasadami współżycia społecznego, w szczególności  wulgarnych, 

obscenicznych, propagujących przemoc, nienawiść  rasową lub religijną. 

2. Dane uczestników zostaną wykorzystane przez organizatora wyłącznie           

w celach przeprowadzenia i promocji konkursu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion                              

i nazwisk  laureatów  konkursu oraz zwycięskich prac na stronach 

internetowych swoich oraz Lasów Państwowych. 

4. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:  

a) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie konkursu, których 

nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec w przypadku 

zaistnienia zdarzeń losowych, 
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b) świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe. 

5. Zgłaszając swój udział w konkursie i biorąc w nim udział, uczestnik 

podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu konkursu                  

i wyraża zgodę na jego treść. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu, w tym treści 

niniejszego regulaminu w trakcie trwania konkursu.  

7. W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator 

konkursu.  

8. Prace plastyczne i literackie nie będą zwracane uczestnikom. 

9. Organizator zastrzega możliwość rozwiązania konkursu w przypadku zbyt 

małego zainteresowania. 

 

 

Osoby odpowiedzialne za przebieg konkursu: 

Małgorzata Prochota 

Ewa Łukasik 

Bożena Kaczmarczyk-Gwóźdź 

Kontakt: (32) 230 34 60 

sprudno@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

 

 

 

 

 

mailto:sprudno@gmail


7 

 

Załącznik 1 

 

 

ZGŁOSZENIE  
 

V MIĘDZYWOJEWÓDZKI KONKURS PRZYRODNICZY  

DLA UCZNIÓW KL. IV-VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

WOJ. ŚLĄSKIEGO I OPOLSKIEGO 

 

POD HASŁEM 

Piękno Śląskich Lasów: 

„Jak Feniks z popiołów” 

(1992-2022) 

 
 

 

 

Imię i nazwisko ucznia ………………………………………………………………………. 

Klasa …………………………………………………………………………………………. 

Nazwa szkoły (adres, nr tel., fax, e-mail) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Imię i nazwisko opiekuna ……………………………………................................................... 

 

 

          ………………… 

          Podpis opiekuna 
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Załącznik 2 

 

OŚWIADCZENIE 

V MIĘDZYWOJEWÓDZKI KONKURS PRZYRODNICZY  

DLA UCZNIÓW KL. IV-VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

WOJ. ŚLĄSKIEGO I OPOLSKIEGO 

 

POD HASŁEM 

Piękno Śląskich Lasów: 

„Jak Feniks z popiołów”  

(1992-2022) 
 

 

 

Uczestnik ………………………………………………….. (imię i nazwisko) 

- udziela Organizatorowi bezpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie        

z pracy w zakresie niezbędnym do jego publikacji w serwisach www.                   

oraz prasie w celu promocyjnym; 

- zezwala Organizatorowi na wykonywanie praw zależnych od pracy w zakresie 

niezbędnym do publikacji na przykład w: kalendarzu, serwisie  internetowym 

oraz publikacjach związanych z promocją Konkursu. 

 

 

 

………………………… 

Podpis uczestnika 
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Załącznik 3                                                                               ……………….., dnia…………..  

Zgoda opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osoby oraz wizerunku 

uczestnika konkursu 

Ja, niżej podpisany/a ………………………………….będący/a opiekunem prawnym 

……………………………….. wyrażam zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych 

obejmujących imię i nazwisko, klasę, a także wizerunek przez Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Rudnie oraz współorganizatorów, na potrzeby organizacji konkursu. Oświadczam, że 

zostałem/am poinformowany/a, że Administratorem Danych Osobowych jest ZSP w Rudnie 

(Rudno, ul. Szkolna 9, 44-160 Rudziniec, e-mail: sprudno@gmail.com, kontakt do IOD: 

iod@csw.edu.pl  

 Dane osobowe ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) (zgoda na 

przetwarzanie danych) Rozporządzenia 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 oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (RODO) na potrzeby organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz 

wyłonienia laureatów w tym przyznania nagród, a także opublikowania ich m.in. na stronach 

internetowych Lasów Państwowych, ZSP w Rudnie oraz umieszczenia ich przy pracach 

podczas wystaw lub wydawnictw organizowanych i wydawanych przez Lasy Państwowe i 

ZSP w Rudnie. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom 

PGL LP i ZSP w Rudnie, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Lasom Państwowym i 

szkole na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Mają 

Państwo prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania. Podanie danych jest niezbędne w celu uczestnictwa w 

organizowanym konkursie. Przysługuje prawo skargi na przetwarzanie danych do organu 

nadzorczego Prezesa UODO (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) 

Dane nie będą przekazywane poza obszar EOG, nie będą profilowane, w tym automatycznie 

przetwarzane. Przechowywane będą do czasu rozstrzygnięcia konkursu oraz 10 lat po jego 

zakończeniu.  

……………………........ 

 (podpis opiekuna prawnego) 

mailto:sprudno@gmail.com
mailto:iod@csw.edu.pl
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Załącznik 4 

METRYCZKA 
  

V MIĘDZYWOJEWÓDZKI KONKURS PRZYRODNICZY  

DLA UCZNIÓW KL. IV-VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

WOJ. ŚLĄSKIEGO I OPOLSKIEGO 

 

POD HASŁEM 

Piękno Śląskich Lasów: 

„Jak Feniks z popiołów”  

(1992-2022) 
 

 

Autor/Autorzy pracy (imię i nazwisko)  

 

 

Klasa  

 

Szkoła (nazwa, adres, telefon, mail)  

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko opiekuna  

 

 

 

 

 

 

………………… 

Podpis opiekuna 

 

 


