
W HOŁDZIE PAWŁOWI EDMUNDOWI STRZELECKIEMU –

ODKRYWCY, AKADEMIKOWI I   FILANTROPOWI 

MIĘDZYNARODOWY KONKURS W DUCHU STRZELECKIGO 

REGULAMIN KONKURSU 

Organizacja Kosciuszko Heritage Inc. z siedzibą w 

Sydney, wespół z Polską Fundacją Kościuszkowską w 

Warszawie, Biblioteką Raczyńskich w Poznaniu, 

Komitetem Kopca Kościuszki w Krakowie i Federacją 

Organizacji Polskich w Nowej Południowej Walii  ma 

zaszczyt ogłosić międzynarodowy konkurs w kategoriach 

muzyki, poezji i sztuk plastycznych  z okazji 150  rocznicy 

śmierci Pawła Edmunda Strzeleckiego. Prace laureatów 

będą eksponowane w Australii i innych krajach w czasie 

Roku Strzeleckiego proklamowanego przez Sejm 

Rzeczypospolitej. Celem konkursu jest zainteresowanie 

artystów różnych narodowości i ras Pawłem Edmundem 

Strzeleckim – podróżnikiem, odkrywcą, naukowcem, 

filantropem, człowiekiem o wielkim poczuciu humoru. 

 Na zwycięzców konkursu czekają nagrody o łącznej 

wartości 25 tysięcy dolarów australijskich. 

 

I. INFORMACJE O KONKURSIE 

I-1. Prace konkursowe przyjmujemy w językach angielskim i 

polskim. 

I-2. Autorzy najlepszych prac otrzymają pamiątkowy E-BOOK  z 

wybranymi pracami konkursowymi.  E-book będzie  też 

rozesłany do mediów oraz polonijnych organizacji i klubów na 

Wschodzie i na Zachodzie, wyselekcjonowane prace będą też 

eksponowane  w internecie. 

I-3. Konkurs ogłoszony 1 marca potrwa do 20 lipca 2023 

(urodziny Strzeleckiego); wyniki będą ogłoszone w Sydney 



podczas uroczystej gali 6 października 2023 r.(w rocznicę Jego 

smierci) 

I-4. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach 
indywidualnie przed uroczystym ogłoszeniem wyników.  
 

I-5. Na konkurs można nadesłać maksymalnie 3 prace, pod 

warunkiem, że każda z nich dotyczy innego okresu życia 

Strzeleckiego. Każdą pracę należy wysłać wraz z osobnym 

Formularzem Zgłoszeniowym (w załączeniu). 

I-6. LICENCJA. Autorzy nadesłanych prac uznają, że 

organizatorzy konkursu (Kosciuszko Heritage Inc.) mają prawo 

wykorzystać te prace w celach niekomercyjnych:  promocyjnych 

i edukacyjnych, zwłaszcza w propagowaniu 150 rocznicy śmierci 

Strzeleckiego  i realizacji projektów z tą rocznicą związanych; 

nadesłanie prac na konkurs nie oznacza wyzbycia się praw 

autorskich. 

I-7. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z przyjęciem 

warunków niniejszego Regulaminu. 

I-8. Zalecana bibliografia, przykładowa ikonografia, sugerowana 

tematyka oraz linki do konkursowych ściągawek dostępne są na 

portalach http://www.kosciuszkoheritage.com/150  oraz 

http://www.pulspolonii.com zakładka Strzelecki Competition. 

I-9. Nagrody specjalne.  

I-9a. "Pierwszy na mecie". Nagroda specjalna portalu 
Polonii australijskiej.. Magazyn internetowy Puls Polonii 
opublikuje to dzieło (w kategorii piosenka, wiersz, obraz), które 

nadejdzie na konkurs najszybciej. (Redakcja Pulsu Polonii 
zastrzega sobie prawo odstąpienia od publikacji, o ile nadesłana 
praca będzie bezwartościowa.) 
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I-9b. Nagroda Publiczności. Niektóre prace plastyczne 

nadesłane na konkurs przed 15 czerwca 2023, zostaną 
anonimowo zaprezentowane w internecie, gdzie będą walczyć o 
Nagrodę Publiczności. Celem plebiscytu jest nagłośnienie 
obchodów Roku Strzeleckiego, zwłaszcza w jego pierwszej 
połowie. 

W konkursie mogą wziąć udział dwie kategorie wiekowe: 

Kategoria pierwsza, dorośli 

Kategoria druga: młodzież w wieku 12-18 lat 

II. KATEGORIA PIERWSZA – DLA DOROSŁYCH 

II-1. KONKURS MUZYCZNY na oryginalny (tj. wcześniej 

niepublikowany) utwór w języku polskim lub angielskim (np. 

piosenka, pieśń, elegia, hymn, ballada, rap, satyra). Utwory 

nagrane w systemie audio (wav lub mp3) albo w postaci video  

(mp4) wraz z  załączonym tekstem utworu w Microsoft Wordzie 

należy wraz z Formularzem Zgłoszeniowym przysłać na adres: 

competition@kosciuszkoheritage.com  nie później jak  20 lipca  

do północy AEST 2023 r. 

 

II-1a. NAGRODY za najlepsze piosenki: 

I nagroda: AUD $5,000.00  

II nagroda: AUD $3,000.00 

III nagroda: AUD $1,000.00 

Oraz nagroda specjalna w wysokości AUD $500.00 ufundowana 

przez portal Polonii Australijskiej PULS POLONII. 

 

II-2. KONKURS PLASTYCZNY  na oryginalne (tj. wcześniej 

niepublikowane) portrety, obrazy, scenki rodzajowe, komiksy, 

karykatury, kolaże, memy, logotypy, plakaty, projekty murali 
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lub medali. Zatytułowane prace w formacie PDF,  JPG  lub PNG  

o szerokości 2500 pikseli prosimy przysłać wraz z Formularzem 

Zgłoszeniowym emailem na adres: 

competition@kosciuszkoheritage.com w terminie do północy 

czasu wschodnio-australijskiego 20  lipca 2023. 

II-2a. NAGRODY za najlepsze prace plastyczne 

I nagroda: AUD $ 3,000.00 

II nagroda: AUD$ 2,000.00 

III nagroda: AUD$ 1,000.00 

Nagroda specjalna  dla Australijczyka: wejściówka na Wielką 

Galę Konkursową w dniu 6 pażdziernika 2023. 

Nagroda specjalna w wysokości AUD $300.00 za obraz 

„Przyjaciele Pawła Edmunda” Nagroda specjalna w wysokości 

AUD $200.00 za najlepszą karykaturę. Także książkowe nagrody 

pocieszenia. 

II-3. KONKURS POETYCKI 

Oryginalne (tj. dotychczas niepublikowane) wiersze (maksimum 

1000 słów) w postaci Microsoft Word należy wraz z Formularzem 

Zgłoszeniowym wysłać emailem na adres 

competition@kosciuszkoheritage.com w terminie do północy 

(czasu wschodnio-australijskiego) 20 lipca 2023 r.  

II-3a. NAGRODY za najlepsze wiersze 

Pierwsza nagroda: AUD $2,000.00 

Druga nagroda: AUD $1,500.00 

Trzecia nagroda: AUD $500.00 
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III. KATEGORIA DRUGA - KONKURS DLA MŁODZIEŻY  

SZKÓŁ ŚREDNICH (w wieku od 12 do 18 lat) 

III-1. Konkurs muzyczny Oryginalne (tj. dotychczas 

niepublikowane) utwory (np. pieśni, elegie, hymny, ballady, 

melorecytacje, rap, satyra) w języku polskim lub angielskim, 

nagrane jako pliki audio w formacie wav lub mp3, lub jako pliki 

wideo w formacie mp4 wraz z załączonym tekstem utworu w 

postaci Microsoft Word wraz z Formularzem Zgłoszeniowym 

należy wysłać emailem na adres 

competition@kosciuszkoheritage.com  w terminie do północy 

czasu wschodnio-australijskiego 20 lipca 2023 r.. 

III-1-a Najlepsza piosenka/ otrzyma nagrodę w 

wysokości AUD $1,000. Druga nagroda $500,  trzecia $200. 

Przewidziano też nagrody pocieszenia. 

III-2. Konkurs plastyczny 

Oryginalne (dotychczas niepublikowane) prace (portrety, sceny 

rodzajowe, komiksy, karykatury, memy, logotypy, plakaty, 

kolaże, projekty murali lub medali) zapisane w postaci digital o 

szerokości 2500 pikseli należy nadsyłać jako pliki  PDF lub JPG 

wraz z Formularzem Zgłoszeniowym na  adres 

competition@kosciuszkoheritage.com w terminie do północy 

czasu australijskiego 20 lipca 2023 r. 

III-2a. Najlepsza praca plastyczna otrzyma nagrodę w 

wysokości AUD $500. Druga nagroda $300, trzecia nagroda 

$200.Przewidziano też nagrody pocieszenia. 

III 3. Konkurs literacki Oryginalne (tj. dotychczas 

niepublikowane) wiersze (maksymalnie do  1000 słów) napisane 

po polsku lub angielsku w postaci Microsoft Word należy wraz z 

Formularzem Zgłoszeniowym przesłać  emailem na adres  

competition@kosciuszkoheritage.com w terminie do północy 

czasu wschodnio-australijskiego 20  lipca 2023 r. 
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III 3a. Najlepszy wiersz otrzyma nagrodę w wysokości 

AUD $500. Druga nagroda $300, trzecia $200. Przewidziano też 

nagrody pocieszenia. 

III.4. Przykładowa ikonografia, zalecana bibliografia, 

sugerowana tematyka oraz linki do konkursowych ściągawek 

dostępne są na stronach: 

http://www.kosciuszkoheritage.com/150/   oraz 

http://www.pulspolonii.com Zakładka Strzelecki Competition. 

III.5. Szkoły średnie reprezentowane przez uczestników 

konkursu otrzymają pamiątkowy E-BOOK – antologię  prac 

konkursowych. 

IV. CELE KONKURSU:  

• upowszechnić wiedzę o Strzeleckim na wszystkich 

kontynentach; 

• sławić jego naukowe i humanitarne działania  w różnych  

krajach i społecznościach; 

• promować Polskę i historię Polski przez pryzmat 

Strzeleckiego; 

• zmobilizować środowiska polonijne wokół obchodów Roku 

Strzeleckiego;  

• zaszczepić patriotyzm i honor wśród młodszego pokolenia; 

• pogłębić wrażliwość artystyczną młodzieży; 

• zainspirować artystów różnych narodowości i ras; 

• zbudować współczesny repertuar piosenek o Strzeleckim;  

• wzbogacić istniejącą ikonografię;  

• wzbudzić głębsze zainteresowanie historią. 
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V.JURORZY 

V a. JURORZY będą pracować społecznie; formą gratyfikacji 

będzie ich promocja medialna. 

V b. Panel jurorów 

V b1. Przewodniczący 

Dr Marek Leszek Krześniak, prezes Polskiej Fundacji 

Kościuszkowskiej (PFK), poeta, wydawca  

V b2. Członkowie: 

1. Beimcik Karolina (Polska-USA) kompozytorka, 

piosenkarka, skrzypaczka; 

2. Dudzińska Łucja,(Polska) poetka, założycielka i prezeska 

Fundacji Otwartych na Twórczość (FONT); inicjatorka i 

kuratorka Ogólnopolskiej Grupy Literacko-Artystycznej Na 

Krechę; 

3. Kamińska Katarzyna (Polska), dyrektor Biblioteki 

Raczyńskich w Poznaniu, powstałej w 1822 r.; 

4. Kipka Peter, dr (Australia), lingwista, wykładowca 

uniwersytecki, organista, kompozytor; 

5. Koronowski Wiesław, Prof. (Polska) artysta rzeźbiarz, 

wykładowca Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu; 

6. Krześniak Marek Leszek, dr (Polska) prezes Polskiej 

Fundacji Kościuszkowskiej, poeta, wydawca, lekarz; 

7. Przyboś-Christiaens Uta (Polska), malarka, poetka, córka 

wybitnego poety Juliana Przybosia; 

8. Skrzynecki, Peter OAM (Australia) wybitny poeta i prozaik, 

wieloletni wykładowca uniwersytecki; 

9. Sokołowska-Gwizdka Joanna, (USA) redaktor naczelny 

portalu Culture Avenue. Polska kultura poza krajem; 

10. Szulia Bolesław (Polska) kompozytor, aranżer, 

dyrygent, b. wieloletni dyrektor artystyczny 



Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska 

Polskiego; 

11. Wisniewska Anna (Austria, Wiedeń), poetka, eseistka, 

publicystka, autorka Podróż jak życie 

12. Wróbel Miro (Australia), architekt i artysta (malarz i 

ceramik) 

V b3 Trójka konsultantów do spraw merytorycznych, 

(Australia) Marianna Łacek OAM, (działacz oświatowy, prezes 

Stowarzyszenia Nauczycieli w Nowej Południowej Walii); Prof. 

Andrzej Kozek, wiceprezes Kosciuszko Heritage Inc. oraz dr 

Ernestyna Skurjat-Kozek, prezes Kosciuszko Heritage Inc. 

VI. KOORDYNATOR 

Koordynatorem konkursu jest dr Ernestyna Skurjat-Kozek 

(Australia), prezes Kosciuszko Heritage Inc., działaczka 

społeczna, autorka filmów dokumentalnych, dziennikarka & 

redaktor naczelny portalu Puls Polonii. 

 

VII. KONTAKT 

Ernestyna Skurjat-Kozek Prezes Kosciuszko Heritage Inc. mob. 

(WhatsApp) +61 408 897 358  

ernestyna@kosciuszkoheritage.com  14, Blackbutt Ave. Pennant 

Hills NSW 2120 Australia 

VIII .DODATKOWE INFORMACJE – HASŁO KONKURSU – W 

DUCHU STRZELECKIEGO 

Zastanówmy się, co to znaczy w duchu Strzeleckiego w 

rozlicznych kontekstach?  To znaczy, że kierujesz twórczą 

wyobraźnię na konkretne  cechy charakteru  niezwykłej 

osobowości Strzeleckiego. Przygotowaliśmy tu listę wątków, z 

których możesz dowolnie czerpać. Jeśli jednak wolisz podjąć 

własne badania, poprowadź je swoją drogą.. 

A więć co to znaczy „w duchu Strzeleckiego” w kontekście 

australijskim. Możesz w swej pracy zaakcentować ducha 
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wielokulturowości (vide skład ekipy Strzeleckiego)—solidarność 

z ludnością rdzenną—być człowiekiem honoru. 

Co to znaczy „w duchu Strzeleckiego” w kontekscie 

irlandzkim? Podejmować  działania humanitarne---ratować 

cudze życie samemu narażając się na śmiertelne choroby---—

szukać nowych, skutecznych metod działania – mieć osobowość 

kojącą, łączącą strony konfliktu, zdolność dobierania rzetelnych 

współpracowników oraz do zachowania spokoju ducha w  

krajobrazie śmierci, skala podjętych działań; 

Co to znaczy w duchu Strzeleckiego w polskim kontekście? W 

Wielkopolsce  - tu zapewne dominuje duch romantyczny 

(dozgonna miłość do Adyny), a na Kresach praca plenipotenta u 

księcia F. Sapiehy, odważne działania antykorupcyjne na rzecz 

przywrócenia rentowności majątków. 

Co to znaczy w duchu Strzeleckiego w kontekście podróży 

dookoła świata? Duch egzotycznych podróży morskich –

wspinaczek wysokogórskich- budowanie silnej kondycji 

fizycznej, spotkania z ludnością rdzenną, pasje kartografa, - 

badania wulkanologiczne i paleontologiczne oraz 

antropologiczne i lingwistyczne. 

Co to znaczy w duchu Strzeleckiego w kontekscie 

Londyńskim? Tu wielki nadmiar wątków, a każdy w innym 

duchu. Działalność publiczna Strzeleckiego w komitetach 

emigracyjnych  i licznych organizacjach charytatywnych. 

Działalność naukowa w Królewskim Towarzystwie 

Goeograficznym. Publikacje. Status doradcy brytyjskich 

prominentów. Przyjaźń z najwybitniejszymi i najbogatszymi 

osobistościami. Życie towarzyskie - salonowe oraz dworskie, 

rauty, polowania. Na koniec choroba, śmierć, testament i 

związane z tym kontrowersje. Każda z tych sytuacji odsłania 

kolejne strony osobowości niezwykłej, godnej naśladowania. 

 



 

 

VIII. APEL - SPONSORZY 

Pomóż nam znaleźć prominentów, społeczników i organizacje, 

które zechcą zafundować kilka nagród specjalnych.  Napisz do 

nas: office@kosciuszkoheritage.com  

 

Updated 22nd  Feb. 2023. 
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