
 
 

REGULAMIN KONKURSU 
„Kto wyzwolił to miasto?” 

 
Organizatorem konkursu jest Fundacja Wspierania Kultury i Sztuki im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego. 

   
 

Konkurs „Kto wyzwolił to miasto? 2. edycja”  
 

Preambuła  
 

Setki tysięcy, a może nawet kilka milionów mieszkańców około 100 miast i wsi francuskich, belgijskich 
i holenderskich odzyskało w latach 1944-45 wolność spod okupacji niemieckiej z rąk żołnierzy 1. 
Dywizji Pancernej dowodzonej przez generała Stanisława Maczka. 
 
Czy wiesz, jakiej narodowości byli żołnierze tej dywizji i ich, nigdy niepokonany, dowódca? 
 
Najczęstsza odpowiedź na to pytanie brzmi: Nie wiem lub Chyba Amerykanie albo Anglicy… 
 
Naprawdę warto, aby Polacy mieszkający lub przebywający czasowo na terenie Francji, Belgii i Holandii, 
wiedzieli, jakiego koloru proporczyki powiewały na czołgach tej dywizji, kiedy po twardych walkach 
stoczonych z Niemcami, wtaczały się w ulice miast i miasteczek, niosąc ich mieszkańcom wolność i 
pokój, a wraz z nimi perspektywę budowy sprawiedliwego ustroju i dobrobytu. 
 
  

Lista miejscowości wyzwolonych spod okupacji niemieckiej przez 1. Dywizję Pancerną   
 

Belgia: Aalter, Antwerp, Ardooie, Baarle-Hertog, Beerse, Beveren, De Klinge, Dikkebus, Eksaarde, 
Ghent, Gits, Heuvelland, Hooglede, Ieper,  Kaprijke, La Trompe, Leopolsburg, Lokeren, Lommel, 
Lotenhulle, Maldegem, Meerdonk, Merksplas, Meulebeke, Middelkerke, Moerbeke, Nevele, Oosteeklo, 
Oostnieuwkerke, Passendale, Pittem, Poperinge, Ravels, Rijkevorsel, Roeselare, Ruiselede, Sinaai, Sint-
Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Staden, Stekene, Tielt, Voormezele, Waarschoot, Wachtebeke, Waregem, 
Westhoek, Westouter, Westrozebeke, Wijtschate, Willebroek, Wingene, Wondelgem, Zillebeke, 
Zondereigen, Zonnebeke, Zwevezele. 
 
Holandia: Almelo, Axel, Baarle-Nassau, Breda, Coevorden, Dorst, Drenthe, Emmen, Gilze, Groningen, 
Haansberg, Hollands Diep, Hulst, Moerdijk, Molenschot, Oosterhout, Overĳssel, Roosendaal, 
Stadskanaal, Terneuzen, Tilburg, Veendam, Westerveld.  
 
Francja: Abbeville, Arromanches, Bayeux, Caen, Chambois, Elbeuf, Falaise, Fontainne-le-Pin, Hesdin, 
Jort, Mont-Ormel, Montbard, Parcq, Saint-Omer, Urville-Langannerie, Vendeuvre, Wittes. 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
1.Konkurs jest międzynarodowy, zaadresowany do mieszkańców miast wyzwolonych przez 1 Polską 
Dywizję Pancerną - we Francji, Belgii i w Holandii, czyli w krajach, przez które prowadził wyzwoleńczy 
szlak generała Maczka.  
 
2.Przedmiotem konkursu jest udzielenie wykonanie zdjęcia pomnika bądź miejsca pamięci 
znajdującego się w jednej z miejscowości wymienionych w preambule konkursu.  
 
3. Cel konkursu: 

• Popularyzacja miejsc pamięci dotyczących 1. Dywizji Pancernej i Generała Stanisława Maczka, 
znajdujących się w miejscowościach wyzwolonych przez Dywizję spod okupacji niemieckiej w 
1944 roku, jako formy podtrzymywania polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego. 

• Prezentacja fotografii jako formy wyrazu artystycznego i wrażliwości estetycznej.  
 
4. Sposób przeprowadzenia konkursu: 

• Każdy uczestnik zgłasza maksymalnie 3 fotografie w formacie JPEG. 
• Zdjęcia należy przesłać jako załącznik do:  

o wiadomości na adres e-mail: konkurs@generalmaczek.pl lub 
o wiadomości na profil Facebook: @generalmaczek 

 
Do odpowiedzi należy dołączyć: 

• imienne oświadczenie autora zawierające tytuł pracy, kontaktowy numer telefonu/adres e-mail 
i poświadczenie praw autorskich do fotografii, 

• w przypadku uczestników niepełnoletnich obowiązkowe jest dołączenie wypełnionego 
oświadczenia rodziców. 

 
Oba formularze oświadczeń są załącznikami do regulaminu.  
 
 
5. Termin składania prac: 5.09.2019 
 
 
6. Kryteria oceny prac konkursowych: 
 - Komisja będzie najwyżej oceniała prace: 
 • prezentujące temat w sposób interesujący i przyciągający uwagę, 
 • charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu i ciekawymi obserwacjami, 
 • oceniana będzie również: estetyka i efekt wizualny, przejrzystość, techniczna poprawność wykonania. 
 
7. Wyniki konkursu oraz fotografie zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora 
konkursu – www.generalmaczek.pl oraz profilach Facebook i Twitter 
 
8. Procedura oceny zdjęć. 
Finał: Zwycięskie prace zostaną zaprezentowane na wystawie zorganizowanej w Parlamencie 
Europejskim w dniach 23-27.09.2019. Zdjęcia te zostaną oceniane przez Komisję Konkursową, 
powołaną przez Organizatora. Decyzje Komisji są ostateczne. 
 
Nagrodą dla Laureatów będzie możliwość osobistego zaprezentowanie swoich zdjęć na oficjalnym 
otwarciu wystawy w PE dnia 24.09.2019  



 
 
9. Prace nie podlegają zwrotowi, a wszelkie koszty związane z udziałem w konkursie ponosi uczestnik. 
 
10. Prace bez załączonego oświadczenia o posiadaniu praw autorskich zostaną zdyskwalifikowane.  
 
11. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na 
przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z 
dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.) 
 
 
  
 


