Honorowy Patronat Prezydenta RP Andrzeja Dudy
Konkurs Literacki „Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony”
o Nagrodę Minister Edukacji Narodowej
Szanowni Nauczyciele języka polskiego, Drogie Koleżanki i Koledzy, Stowarzyszenie
Nauczycieli Polonistów wraz z Fundacją GDZIE rozpoczynają Konkurs Literacki poświęcony
Rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu. Kierujemy go do uczniów gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych w Polsce i na świecie. To jeden z elementów Projektu Rotmistrz Pilecki
Bohater Niezwyciężony. Inicjatorką pomysłu jest polonistka Małgorzata Kupiszewska.
Konkurs trwa od 6 czerwca do 20 września.
W 115. rocznicę jego urodzin chcemy uczcić pamięć Rotmistrza Witolda Pileckiego.
Naszym celem jest propagowanie idei bliskich Rotmistrzowi Pileckiemu, sformułowanych
w oryginalnych pracach literackich, które mają odznaczać się bogatą polszczyzną
i niebanalnym spojrzeniem na postać bohatera na tle Jego czynów.
Jego losy splotły się nierozerwalnie z losami Ojczyzny. Bronił Jej wolności w 1920 r.,
we wrześniu 1939 r. Poznał piekło obozu koncentracyjnego, stworzył tam podziemny ruch
oporu. Walczył w Powstaniu Warszawskim. Niepogodzony z kolejną okupacją, niezłomnie
zabiegał o wolność i suwerenność, zamordowany przez komunistyczne władze po okrutnym
śledztwie i parodii procesu sądowego.
Rotmistrz Pilecki został uznany przez brytyjskiego historyka, profesora Michaela Foota
za jednego z sześciu najodważniejszych ludzi ruchu oporu II wojny światowej. Wreszcie
nadszedł czas, kiedy cała Polska mówi o Żołnierzach Wyklętych i o Rotmistrzu Pileckim.
Jego osoba i czyny, jakich dokonał, budzi także zainteresowanie na świecie, w krajach takich
jak Chiny, Tajwan, Japonia, USA.

My, nauczyciele języka polskiego, od co najmniej stu lat istnienia polskiej szkoły,
mieliśmy i mamy do spełnienia misję: uczyć szacunku dla ojczystego języka, uczyć tradycji
i uniwersalnych wartości. Szczególnie obecnie nasza polonistyczna wrażliwość skierowana
jest na wartości potrzebne człowiekowi XXI wieku i młodzieży często zagubionej w gąszczu
wielu przewartościowań i braku autorytetów. Mówię to z przekonaniem po półwiecznej
pracy z uczniami. Wierzę, że zajmowanie się osobą Rotmistrza Witolda Pileckiego pozwoli
młodzieży nie tylko poznać losy i czyny żołnierza wiernego ideałom, ale i wartości, w których
wyrastał i przekazywał dzieciom.
Pochylmy się więc nad naszymi uczniami, stwarzajmy sytuacje wychowawcze,
aby mogli dokonywać wyboru wartości. Pokażmy postać Rotmistrza - młodego Polaka,
wychowanego przez pokolenie powstańców styczniowych, harcerza, żołnierza, syna, męża,
ojca swoich ukochanych dzieci.
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