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Regulamin Gminnego Konkursu Plastycznego

„Śladami Biskupa”
organizowanego w ramach obchodów 60-tej rocznicy
nominacji biskupiej Sługi Bożego bpa Jana Pietraszki
1. Postanowienia ogólne:
1) Organizatorami konkursu plastycznego są Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach i Parafia pw.
Przemienienia Pańskiego w Buczkowicach.
2) Współorganizatorami są Gminna Biblioteka Publiczna w Buczkowicach, Powiat Bielski i Gmina
Buczkowice.
3) Konkurs ma charakter otwarty. Zasięg konkursu jest gminny.
4) Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął Ksiądz Biskup Roman Pindel Biskup BielskoŻywiecki.
2. Cele konkursu:
1) Pogłębianie wiedzy o życiu i działalności biskupa Jana Pietraszki.
2) Rozwijanie wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, zachęcanie do czynnego zaangażowania
w różne formy pomocy.
3) Odwołanie się do uniwersalnych wartości chrześcijańskich, takich jak: dobroczynność,
szlachetność, wrażliwość, miłosierdzie, dzielenie się z innymi nie tylko dobrami materialnymi, ale
również duchowymi.
4) Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej uczestników.
3. Temat:
Ilustracja przedstawiająca miejsce, które odwiedził lub wydarzenie z życia biskupa Jana Pietraszki.
4. Warunki uczestnictwa:
1) Liczba prac dostarczonych przez jednego uczestnika: maksymalnie 2 prace z jednej placówki.
Uczestnikami konkursu są dzieci oraz młodzież, zgłaszani do konkursu przez placówki oświatowe
i kulturalne lub indywidualnie.
2) Praca może mieć tylko jednego autora.
3) Uczestnicy przygotowują płaskie prace plastyczne wykonane dowolnymi technikami plastycznymi
(rysunek, malunek, wyklejanka, kolaż, grafika i inne formy płaskie).
4) Prace powinny mieć postać jednostronnej pracy, maksymalnie formatu a3.
5) Narzędzia: pisaki, kredki, pastele, farby, tusz czarny i kolorowy, komputer itp.
6) Prace nie mogą być oprawione (bez passe-partout).
7) Prace nie będą uczestnikom zwracane.
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8) Praca powinna być czytelnie opisana na odwrocie imieniem, nazwiskiem, wiekiem, klasą
i miejscowością zamieszkania autora oraz powinna być do niej dołączona, stanowiąca załącznik do
regulaminu konkursu, KARTA ZGŁOSZENIA – Załącznik nr 1. Placówki biorące udział w konkursie
muszą dodatkowo dołączyć do prac WYKAZ ZGŁOSZEŃ KONKURSOWYCH – Załącznik nr 2.
9) Prace konkursowe będą oceniane w 3 kategoriach wiekowych:
 klasy IV-VI,
 klasy VII-VIII,
 młodzież i osoby dorosłe.
5. Terminy:
1) Opisane prace wraz z kartami zgłoszeń należy składać do

7 listopada 2022 r.

 osobiście do Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach lub do bibliotek w Buczkowicach,
Rybarzowicach, Godziszce i Kalnej


lub przesłać na jeden z poniższych adresów (decyduje data wpływu na dziennik podawczy GBP
lub GOK):
Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach
Gminna Biblioteka Publiczna w Buczkowicach
ul. Wyzwolenia 554, 43-374 Buczkowice
ul. Miodońskiego 2, 43-374 Buczkowice

2) Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu połączone z wręczeniem nagród odbędzie się

19 listopada br. w Sokolni Buczkowicach podczas uroczystości ku czci Sługi Bożego bpa
Jana Pietraszki w 60-tą rocznicę nominacji biskupiej.
3) Informacje o wynikach konkursu i godzinie wręczenia nagród zostaną zamieszczone na stronie
internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach www.gokbuczkowice.com oraz
fanpage’u GOK.
4) Nagrody, które nie zostaną odebrane w czasie uroczystego ogłoszenia wyników zwiększają pulę
nagród kolejnych konkursów.
6. Ocena, nagrody i promocja:
1) Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów.
2) Nagrody przyzna jury w porozumieniu z organizatorami. W każdej kategorii wiekowej planuje się
przyznanie puli nagród:
 miejsca od 1 do 3,
 maksymalnie 1 wyróżnienie.
3) Jury konkursu zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, w tym przyznania kilku nagród
równorzędnych bądź nieprzyznania którejś z nagród.
4) Decyzja jury jest ostateczna.
5) Autorzy nagrodzonych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
7. Przetwarzanie danych osobowych:
1) Wszyscy uczestnicy konkursu muszą podpisać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, którą
można pobrać ze strony internetowej GOK (uczestnicy – karta zgłoszenia, załącznik nr 1;
nauczyciele/instruktorzy – wykaz zgłoszeń konkursowych, załącznik nr 2). W przypadku
uczestników niepełnoletnich taką zgodę muszą wyrazić rodzice lub prawni opiekunowie osób
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niepełnoletnich. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczny z brakiem
możliwości udziału w konkursie.
2) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej w skrócie „RODO”,
informujemy, iż:
Administratorem Danych Osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach, ul.
Wyzwolenia 554, 43-374 Buczkowice, REGON: 072361087, tel. (33) 8177 120, e-mail:
gokbuczkowice@gokbuczkowice.com GOK powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można
skontaktować się pisząc na adres e-mail: iod@gokbuczkowice.com lub listownie na adres
siedziby administratora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu oraz
w celach archiwalnych. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane
będą przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu konkursu. Równocześnie informujemy, iż
dane osobowe mogą być przekazywane do administratorów obsługujących systemy
teleinformatyczne GOK oraz Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Buczkowicach, Urzędu
Gminy Buczkowice, Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, Kurii Bielsko-Żywieckiej oraz
placówek szkolnych i przedszkolnych z terenu gminy Buczkowice. Osoba, której dane dotyczą ma
prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia danych chyba, że istnieje inna podstawa prawna
przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego
gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie danych jest dobrowolne,
jednakże niezbędne do udziału w konkursie.
8. Postanowienia końcowe:
1) Nadesłanie w terminie pracy spełniającej warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika
niniejszego Regulaminu konkursu oraz oświadczenie, że praca jest wynikiem oryginalnej
twórczości i że nie narusza praw osób trzecich, a w razie gdyby, mimo zachowania należytej
staranności, do takiego naruszenia doszło, zwolnienie organizatorów konkursu od odpowiedzialności za takie naruszenie.
2) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych w materiałach
promocyjnych bez dodatkowej zgody autorów oraz bez wypłacenia honorariów autorskich.
3) Informacji o konkursie udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach, tel. (33)
8177 120.
4) Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
9. Życiorys Sługi Bożego bpa Jana Pietraszko (1911-1988):
Sługa Boży bp Jan Pietraszko urodził się 7 VIII 1911 r. w Buczkowicach jako syn Józefa i Anny Migdał,
z zawodu rolników, utrzymujących swą liczną rodzinę z niewielkiego gospodarstwa. Kiedy miał trzy
lata zmarła jego matka. Ojciec przyszłego biskupa zawarł powtórnie małżeństwo z siostrą swej
pierwszej małżonki, chrzestną Jana – Marianną, która urodziła ośmioro dzieci. Jan miał pięć sióstr
i pięciu braci. Do szkoły podstawowej uczęszczał w rodzinnej wiosce, a następnie w 1923 r. rozpoczął
naukę w gimnazjum im. A. Asnyka w Białej Krakowskiej (obecnie Bielsko-Biała). Po maturze w 1931 r.
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wstąpił do Książęco-Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia
na wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z rąk księcia abpa Adama Stefana Sapiehy
otrzymał w 1936 r. święcenia kapłańskie. Rozpoczął swą kapłańską drogę w Rabce w charakterze
wikariusza parafii św. Marii Magdaleny (1936-1938 i 1939-1942). Następnie pracował w Czarnym
Dunajcu (1942-1943), w parafii Najświętszej Rodziny w Zakopanem (1944-1946) i w parafii św.
Szczepana w Krakowie (1947). W latach 1938-1939 i 1943-1944 pełnił funkcję sekretarza abpa
Adama Stefana Sapiehy. W 1947 r. został kapelanem przy Komendzie Chorągwi Harcerek w Krakowie
i katechetą VII Państwowego Gimnazjum (obecnie V LO). Z parafii św. Szczepana w Krakowie został
powołany na stanowisko prefekta Wyższego Seminarium Metropolitalnego. W 1948 r. powierzono
mu duszpasterstwo akademickie w Kolegiacie św. Anny. Z kościołem i parafią, której proboszczem
został w 1957 r., związał całe swe kapłańskie życie. Na prośbę bpa Karola Wojtyły, ówczesnego
wikariusza kapitulnego, papież Jan XXIII ustanowił go 23 XI 1962 r. biskupem pomocniczym
w Krakowie. Konsekrował go 15 IV 1963 r. na Wawelu Prymas Tysiąclecia, kard. Stefan Wyszyński.
Niezależnie od zwykłych czynności biskupich, począwszy od 1966 r. troszczył się o budownictwo
sakralne, a od 1970 r. także o sprawy personalne księży. Były to czasy represji systemu
komunistycznego, a więc obostrzeń tak w zakresie budownictwa kościelnego, jak i tworzenia nowych
parafii. Jako Ojciec Soboru Watykańskiego II z ogromną odwagą i mocą zaangażował się w odnowę
Kościoła, a zafascynowanie nim wpłynęło na profil jego pracy w Archidiecezjalnej Komisji Liturgicznej
(od 1969 r.), jak również Komisji ds. Apostolstwa Świeckich (od 1975 r.) i Rady Kapłańskiej. Jako jeden
z nielicznych biskupów w Episkopacie przez długie lata łączył urząd biskupa z obowiązkami
proboszcza, rezygnując z tej ostatniej funkcji 25 VI 1984 r. Do końca życia służył wiernym posługą
duszpasterską, pozostając w parafii św. Anny. Zmarł w opinii świętości 2 III 1988 r. i zgodnie
z życzeniem został pochowany w podziemiach Kolegiaty św. Anny w Krakowie.
Bp Jan Pietraszko był człowiekiem głębokiej wiary i żarliwej modlitwy, gorliwym sługą Kościoła,
znanym i cenionym wychowawcą wielu pokoleń polskiej inteligencji. Przez świadectwo życia
wywierał ogromny wpływ na prezbiterium Kościoła krakowskiego. Przede wszystkim zasłynął jako
sługa i czciciel Eucharystii, spowiednik i kaznodzieja. „Obdarzył go Bóg szczególną mądrością, darem
szczególnego rozumienia słowa Bożego oraz darem prostoty i głębi w jego przekazywaniu” – napisał
Jan Paweł II po jego śmierci.
W 1994 z polecenia papieża Jana Pawła II kardynał Franciszek Macharski rozpoczął jego proces
beatyfikacyjny. Postulatorem procesu został Stanisław Ryłko, przewodniczący Papieskiej Rady ds.
Świeckich, uczeń i współpracownik biskupa Jana Pietraszki. 22 grudnia 2018 papież Franciszek
upoważnił Kongregację Spraw Kanonizacyjnych do promulgowania dekretu dotyczącego heroiczności
jego cnót.

