REGULAMIN OTWARTEGO KONKURSU
NA PROJEKT POMNIKA MARSZAŁKA POLSKI JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
W SULEJÓWKU
(Załącznik do uchwały Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Sulejówku
Nr 5/III/08 z dnia 10 marca 2008 r., zmieniony załącznikami do uchwał Nr 7/IV/08 z dnia 14 kwietnia
2008 r. i Nr 8/V/08 z dnia 28 kwietnia 2008 r.)
I.

ZAŁOśENIA PROGRAMOWE
1. Pomnik Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, zwany dalej Pomnikiem, zostanie
wzniesiony dla upamiętnienia zamieszkiwania w Sulejówku współtwórcy i obrońcy
Niepodległej Polski, w wykonaniu uchwały Rady Miasta Sulejówek Nr 59/XII/07 z dnia
2 lipca 2007 r.
2. Pomnik odzwierciedli znaczenie zamieszkiwania w Sulejówku w Ŝyciu Józefa Piłsudskiego –
wartości rodzinne, odpoczynek po trudach wojennych i politycznych, skromność zwyczajnego
mieszkańca. Będzie stanowił funkcjonalną całość z zespołem muzealnym tworzonym
w Enklawie Historycznej przez Fundację Rodziny Józefa Piłsudskiego.
3. Realizatorem pomnika jest Miejski Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
w Sulejówku, zwany dalej Komitetem. Projekt Pomnika, wyłoniony przez Komitet w trybie
otwartego konkursu, wymaga zatwierdzenia przez Radę Miasta Sulejówek odrębną uchwałą
w sprawie wyraŜenia zgody na wzniesienie Pomnika, podjętą na wniosek Komitetu.
4. Akt erekcyjny Pomnika wmurowany zostanie 13 czerwca 2008 r. w Dniu Marszałka – Święta
Miasta Sulejówek, na inaugurację obchodów 90. rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości. Uroczyste odsłonięcie Pomnika planowane jest 13 czerwca 2009 r., a w razie
opóźnienia jego realizacji – 13 czerwca 2010 r.

II.

ZAŁOśENIA PROJEKTOWE
1. Pomnik wzniesiony zostanie w Enklawie Historycznej w Sulejówku u zbiegu Alei Marszałka
Józefa Piłsudskiego i ulicy Ignacego Jana Paderewskiego, na Skwerze Niepodległości
o powierzchni około 1000 m2 – z tego około 750 m2 to pozostawiona we władaniu miasta część
działki nr 57/1 wydzierŜawionej Fundacji Rodziny Józefa Piłsudskiego, a około 250 m2 to teren
obok drogi wojewódzkiej nr 638.
2. Projekt Pomnika winien obejmować postać Józefa Piłsudskiego wraz z całościową koncepcją
zagospodarowania Skweru Niepodległości, uwzględniającą istniejący Kopiec Współtwórców
Niepodległej. MoŜliwe jest pozostawienie Kopca bez zmian lub jego przesunięcie, z ewentualną
niewielką korektą kształtu lub wysokości. Koncepcja zagospodarowania winna uwzględnić
takŜe planowane na skrzyŜowaniu ulic Rondo Niepodległości, które nieznacznie zmniejszy
powierzchnię Skweru, oraz stałe miejsca wyznaczone podczas uroczystości miejskich
dla orkiestry, kompanii honorowej, pocztów sztandarowych i mieszkańców.
3. Postać Józefa Piłsudskiego wykonana zostanie z brązu, w skali nie większej niŜ 2:1 wobec
wielkości naturalnej. Marszałek winien zostać przedstawiony jako stojący, kroczący
lub siedzący – wykluczona jest wersja na koniu lub na wysokim cokole. Jego wygląd, wiek,
ubiór, ewentualne rekwizyty oraz wszelkie szczegóły postaci muszą dokładnie odpowiadać
prawdzie historycznej, w szczególności zachowywać zgodność z fotografiami i innymi
dokumentalnymi materiałami z okresu zamieszkiwania Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
w latach 1923–1926.

III.

ZAŁOśENIA ORGANIZACYJNO-FINANSOWE
1. Organizatorem konkursu jest Miejski Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
w Sulejówku, z siedzibą w Urzędzie Miasta, 05-070 Sulejówek, ul. Dworcowa 55,
tel. 022-760-62-01, faks 022-760-62-13, e-mail sekretariat@sulejowek.pl
2. Pomnik – rozumiany jako odlew z brązu postaci Józefa Piłsudskiego wraz z niewysokim
cokołem – zostanie sfinansowany w całości z dobrowolnych wpłat mieszkańców, instytucji,
organizacji społecznych i przedsiębiorców, wpływających na subkonto rachunku bankowego
Urzędu Miasta, a takŜe z ewentualnej dotacji celowej Rady Ochrony Pamięci Walk

i Męczeństwa. Towarzysząca pomnikowi infrastruktura miejska zostanie sfinansowana
przez budŜet miasta.
3. Konkurs na projekt Pomnika ma charakter honorowy, nie są przewidziane nagrody finansowe.
Pierwszą nagrodą jest zrealizowanie wyłonionego przez Komitet projektu oraz podpisanie
Pomnika nazwiskiem autora w miejscu widocznym dla zwiedzających. Konkurs jest waŜny
bez względu na liczbę zgłoszonych projektów. Komitet nie ma obowiązku przyznania pierwszej
nagrody, czyli wyłonienia projektu do realizacji, przedstawionego Radzie Miasta Sulejówek
w celu zatwierdzenia.
4. Projekty Pomnika, obejmujące postać Józefa Piłsudskiego wraz z całościową koncepcją
zagospodarowania Skweru Niepodległości, przyjmowane są przez organizatora konkursu
do dnia 29 sierpnia 2008 r. Koniecznymi elementami projektu Pomnika są: dokumentacja
techniczna, komputerowa wizualizacja zagospodarowania terenu oraz gipsowy model postaci
Marszałka w skali 1:4 lub 1:3. Projekty podpisane hasłem składane są w zapieczętowanej
kopercie, w odrębnej zapieczętowanej kopercie składane są dane autora z hasłem.
Dokumentacja techniczna oraz komputerowa wizualizacja zagospodarowania terenu pozostają
własnością organizatora konkursu, gipsowy model pozostaje własnością autora projektu.
Organizator konkursu udziela zainteresowanym niezbędnych informacji oraz bezpłatnie
udostępnia dokumentację Skweru Niepodległości.
5. W posiedzeniu Komitetu, poświęconym ocenie zgłoszonych projektów i wyłonieniu pierwszej
nagrody, uczestniczą z głosem doradczym nieuczestniczące w konkursie osoby profesjonalnie
zajmujące się sztuką lub architekturą oraz radni Rady Miasta Sulejówek. Protokół z posiedzenia
Komitetu podawany jest do publicznej wiadomości. Na wystawie pokonkursowej wystawiane
są wszystkie zgłoszone projekty.

