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REGULAMIN 

IX OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU DLA MŁODYCH TWÓRCÓW 

„KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI – PATRON WAŻNYCH SPRAW”  
  

pod patronatem honorowym  
 

Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Marka Solarczyka 

 
 

oraz 
 

Prezydenta Miasta Radomia 

Pana Radosława Witkowskiego 

 

Patronat medialny: 

Radio Plus Radom i ZEBRRA.TV 

 

Motto IX edycji: 
 

„Nie wystarczy urodzić się człowiekiem,  

trzeba jeszcze być człowiekiem.”  
 (Błogosławiony Kardynał Stefan Wyszyński) 

 

Szanowni Państwo! 

 

Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, z nieukrywaną radością wracamy do 

Państwa z Ogólnopolskim Konkursem „Kardynał Stefan Wyszyński – patron ważnych 

spraw”. Wydarzenia w Polsce i na świecie, jakich świadkami byliśmy w ostatnim czasie, 

zarówno nam – dorosłym, jak i młodym ludziom kazały przewartościować życie. Wśród 

wielu zmian jedno pozostaje niezmienne – poszukiwanie autorytetu, duchowego 

przewodnika. Dziś potrzebujemy go bardziej niż kiedykolwiek.  

Podczas tegorocznej edycji zmagań konkursowych chcemy z uczniami porozmawiać 

właśnie o autorytetach. Zwracamy się do młodzieży z pytaniami: Kto jest dla Ciebie 

największym autorytetem? Czy autorytety są potrzebne w życiu młodzieży? Czy to my 

kształtujemy autorytety, czy dostarcza nam ich świat? Jak można sprawdzić, czy słusznie 

uznaliśmy kogoś za autorytet? Z pewnością w każdym młodym człowieku istnieje potrzeba 

autorytetu, pragnienie naśladowania go. Wiedza, charyzma, cierpliwość i empatia to 

przymioty przypisywane ludziom, uznawanym przez uczniów za autorytety: rodzicom, 
nauczycielom, osobom publicznym - takim, które się ceni. Tymi cechami był z pewnością 
obdarzony patron naszej szkoły – Kardynał Stefan Wyszyński – autorytet dla wielu ludzi 
na całym świecie.  

Poszukajmy wraz z dziećmi i młodzieżą ludzi wielkich, z których życia powinniśmy 
czerpać przykład. Można sięgać do kart historii, przeglądać dzieła literackie, czytać 
biogramy świętych lub zainspirować się patronami roku 2022. Ale można zajrzeć także 
do albumu rodzinnego lub rozejrzeć się wokół siebie. Warto dostrzec tych, którzy 
zasługują na miano autorytetu. 

 
 

Na zwycięzców czekają cenne nagrody! 
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Organizatorzy konkursu. 

□ Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31 im. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Radomiu. 

 

Cele konkursu: 

□ Zainteresowanie uczniów szkół podstawowych życiem i działalnością Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego. 

□ Zapoznanie z dorobkiem wybitnych jednostek, które mogą stać się autorytetami dla 

młodych ludzi. propagowanie pozytywnych wzorców osobowych. 

□ Kształtowanie właściwych postaw, w tym odpowiedzialności, godności własnej i godności 

drugiej osoby. 

□ Wskazanie uczniom mistrzów i wzorów do naśladowania. 

□ Umożliwienie młodzieży artystycznego wypowiedzenia się na temat wartości, które cenią. 

□ Przeciwdziałanie skutkom izolacji społecznej spowodowanej czasem pandemii. 

□ Motywowanie uczniów do podejmowania różnorodnych działań w rozwijaniu swoich pasji 

i zainteresowań. 

 

Uczestnicy konkursu: 

□ Uczniowie szkół podstawowych, dla których przewidziano trzy formy zadań 

konkursowych: 

• konkurs plastyczny (dwie kategorie wiekowe): uczniowie klas 0-III i uczniowie klas IV – 

VIII 

• konkurs literacki: uczniowie klas IV – VIII 

• konkurs wiedzy o życiu i działalności Kardynała Stefana Wyszyńskiego: 3 – osobowe 

zespoły uczniów klas IV –VIII reprezentujące daną szkołę 
 

□ Każda szkoła może wziąć udział w wybranej lub we wszystkich formach konkursu. 
 

Zasady organizacyjne konkursu literackiego: 
 

□ Prace powinny odwoływać się do przesłania tegorocznej edycji konkursu.  

Propozycje tematów: 

• CZY W DZISIEJSZYCH CZASACH POTRZEBNE SĄ AUTORYTETY? 

(przemówienie lub rozprawka) 

• OTO CZŁOWIEK, KTÓREGO PODZIWIAM… (wiersz, list do rówieśników lub do 

osoby, która jest autorytetem) 

• AUTORYTET PILNIE POSZUKIWANY (opis, opowiadanie, wywiad) 

W przypadku prac prozatorskich uczestników konkursu obowiązują następujące kryteria 

formalne: 

□ Praca nie może być dłuższa niż 5 stron A-4. 

□ Tekst ma być zapisany w formacie DOC lub DOCX. 

□ Ocenie podlegać będzie: zgodność z tematem, oryginalność wypowiedzi, trafność 

przywołanych przykładów literackich, poprawność stylistyczna i ortograficzna, 

zachowanie wybranej formy wypowiedzi, estetyka pracy. 

□ Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora konkursu. 

□ Prace (z podaniem imienia i nazwiska autora, klasy, nazwy szkoły wraz z jej adresem 

mailowym, imienia i nazwiska opiekuna) należy przesłać na adres mailowy 

katarzyna.kamanczyk@psp31.radom.pl do dnia 20.05.2022 r. 
 

 

Zasady organizacyjne konkursu plastycznego: 

 

Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej na temat „MÓJ 

AUTORYTET”, która będzie przedstawieniem postaci ważnej dla ucznia. Można przedstawić 
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scenę z życia wybranego autorytetu podkreślającą jego dokonania, wykonać jego portret lub 

wykonać plakat promujący osobę wskazaną jako autorytet.  

Technika wykonania prac: dowolna, trwała, płaska (malarstwo, grafika, rysunek itp.),  

z wyłączeniem prac wykonanych z plasteliny. 

□ Format prac: klasy o-III: A4 lub A3, klasy IV-VIII: A3. 

□ Na odwrocie pracy należy przykleić metryczkę (załącznik nr 3). 

□ Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 0 – III i klasy IV – VIII.  

□ Każdy uczestnik może przygotować tylko jedną pracę (oceniane będą wyłącznie prace 

indywidualne). 

□ Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora konkursu. 

□ Wszystkie nadesłane prace będą wyeksponowane na wystawie otwartej dla zwiedzających 

w dniu rozstrzygnięcia konkursu, tj. 30.05.2022 r. 

□ Organizator nie zwraca prac ich autorom. 

□ Prace należy dostarczyć do organizatora konkursu w terminie do 20.05.2022 r. osobiście 

lub pocztą na adres:  

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31  

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

ul. Biała 6 

26-600 Radom 

z dopiskiem: „KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI PATRON WAŻNYCH SPRAW”. 
 

Zasady organizacyjne konkursu wiedzy o życiu i działalności Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego. 

 

□ W konkursie biorą udział 3 – osobowe zespoły reprezentujące daną szkołę.  

□ Konkurs ma charakter quizu. Drużyny będą rozwiązywać zadania związane  

z życiem i działalnością Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

□ Suma punktów za poszczególne zadania wyłoni zwycięzcę rywalizacji. 

□ Konkurs odbędzie się w dniu 30.05.2022 r. (poniedziałek) w Publicznej Szkole 

Podstawowej nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ul. Białej 6 w Radomiu. 

Drużyny wraz z opiekunami proszone są o stawienie się w tym dniu o godz. 8.30. 

Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży i ewentualnego zakwaterowania.  

□ Przewidziane zakończenie konkursu, podsumowanie rywalizacji i wręczenie nagród – 

30.05.2022 r. o godz. 11.00. 
 

Szczegółowe informacje o tematyce i źródłach podane zostaną opiekunom zgłoszonych 

drużyn 15.05.2022 r. 
 

Postanowienia końcowe: 

□ Karty zgłoszeń drużyn do konkursu wiedzy (załącznik 1) należy przesłać na adres 

katarzyna.kamanczyk@psp31.radom.pl bądź dostarczyć do sekretariatu szkoły  

w nieprzekraczalnym terminie do 15.05.2022 r. Zgodę na udział w konkursie oraz na 

wykorzystywanie danych osobowych przez organizatora konkursu podpisaną przez 

rodziców uczniów (załącznik 2) prosimy dostarczyć w dniu konkursu. 

□ Podsumowanie Międzyszkolnego Konkursu dla Młodych Twórców „Kardynał Stefan 

Wyszyński – patron ważnych spraw” nastąpi w dniu 30.05.2022 r. o godz. 11.00. 

□ O wynikach konkursu plastycznego i literackiego szkoła zostanie powiadomiona drogą 

elektroniczną lub telefonicznie do dnia 25.05.2022 r. Dla zwycięzców każdej z form 

konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody. 

□ Nagrody dla laureatów, którzy nie mogą wziąć udział w uroczystości 30 maja 2022 r. 

prześlemy pocztą. 

□ Szczegółowych informacji udziela koordynator konkursu p. Katarzyna Kamańczyk tel. 

534-705-370 
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Załącznik nr 1. 
 

Zgłoszenie szkoły do konkursu wiedzy o życiu i działalności Kardynała Stefana Wyszyńskiego  

w ramach IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Kardynał Stefan Wyszyński – patron ważnych 

spraw”. 
 

Konkurs wiedzy 

Skład drużyny (imiona i nazwiska 

uczniów) 

 

1.…………………………………………….……….. 

2. …………………………………………………….. 

3. …………………………………………………….. 

 

Opiekun drużyny, telefon kontaktowy 
 

 

Nazwa szkoły, adres, telefon, e-mail 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2. 
 

Poniższa metryczka obowiązuje wszystkich uczestników konkursu. Prosimy o dostarczenie jej do dnia 

rozstrzygnięcia rywalizacji. 

 

Imię i nazwisko uczestnika 
 

Wiek, klasa 
 

 

Opiekun drużyny, telefon kontaktowy 
 

 

Nazwa szkoły, adres, telefon, e-mail 

 

 

 
 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Ogólnopolskim Konkursie Dla Młodych Twórców „Kardynał 

Stefan Wyszyński – patron ważnych spraw”, organizowanym przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 31 im. 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Radomiu pod patronatem honorowym Jego Ekscelencji Księdza Biskupa 

Marka Solarczyka i Prezydenta Miasta Radomia Radosława Witkowskiego oraz na ewentualne wykorzystanie 

nadesłanej pracy do publikacji. Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję regulamin ww. konkursu. 

 

                                                                             ……………………………………….. 

    Data………………..                                                   Podpis jednego z rodziców/opiekuna 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922) wyłącznie w celach przeprowadzenia  

i promocji konkursu.* 
 

                                                                          ……………………………………… 

    Data………………..                                                   Podpis jednego z rodziców/opiekuna 
 

*Brak zgody uniemożliwia udział dziecka w konkursie. 
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Załącznik nr 3. 
 

Poniższa metryczka obowiązuje uczestników konkursu literackiego i plastycznego. 

 

Imię i nazwisko uczestnika 
 

Wiek, klasa 
 

 

Opiekun drużyny, telefon kontaktowy 
 

 

Nazwa szkoły, adres, telefon, e-mail 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje o pracy (tytuł 

lub opis miejsca przedstawionego na 

rysunku) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


