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O G Ó L N O P O LS K I  K O N KU RS  
L I T E R A C K O - P L A S T Y C Z N Y  

 
Stefan Kardynał Wyszyński – 

Prymas Tysiąclecia  
naszym Patronem  

 
Hasło XXI edycji: 

„SPOŁECZNA KRUCJATA MIŁOŚCI” 
 

O PATRONAT HONOROWY WYSTĄPIONO DO 
 

Ks. Abpa Stanisława Budzika – Metropolity Lubelskiego 
Ks. dra hab. Andrzeja Kicińskiego, prof. KUL – Prorektora ds. studenckich  
i międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

P. Lecha Sprawki – Wojewody Lubelskiego 
P. dra Krzysztofa Żuka – Prezydenta Miasta Lublin 

P. Jarosława Stawiarskiego – Marszałka Województwa Lubelskiego 
P. Jarosława Pakuły – Przewodniczącego Rady Miasta Lublin 

P. Michaliny Jankowskiej – Dyrektor Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego 
P. Teresy Misiuk– Lubelskiej Kurator Oświaty 

P. Mariana Króla – Przewodniczącego Zarządu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność" 

 

 
O PATRONAT MEDIALNY WYSTĄPIONO DO 

 
 

 
 

 
 

ORGANIZATORZY 
 

• Szkoła Podstawowa nr 50 w Lublinie im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – 
Prymasa Tysiąclecia 

• Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Lublinie 

• Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 

• Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” 
 

REGULAMIN KONKURSU 

• Uczestnicy:   
uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych 

• Kategorie wiekowe:  
1. Uczniowie kl. 0-3 szkoły podstawowej 
2. Uczniowie kl. 4-6 szkoły podstawowej 
3. Uczniowie kl. 7-8 szkoły podstawowej 
4. Uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych 

• Forma: literacka (komiks, wiersz), plastyczna, gra edukacyjna. 
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CELE KONKURSU 

 
1. Przygotowanie do beatyfikacji Sługi Bożego Stefana Kardynała 

Wyszyńskiego. 
2. Upamiętnienie 120. rocznicy urodzin Prymasa Tysiąclecia. 
3. Ukazanie aktualności przesłania zawartego w „ABC Społecznej Krucjaty 

Miłości”. 
4. Inspirowanie dzieci i młodzieży do poznania i czerpania z bogatego 

dziedzictwa duchowego naszego Patrona. 
5. Kształtowanie postaw i promowanie wartości, którym wierny był Sługa Boży 

Stefan Kardynał Wyszyński. 
6. Zachęta do podejmowania wysiłku intelektualnego, aktywności niezależnie 

od trudnej sytuacji (pandemii). 
7. Wyrażenie własnych przeżyć i refleksji środkami literackimi  

oraz plastycznymi. 
8. Doskonalenie umiejętności sprawnego i poprawnego posługiwania się 

językiem polskim. 
 

KATEGORIE I KRYTERIA OCENY PRAC 

 
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w 3 kategoriach: 
 

• literackiej (komiks, wiersz) 
* w oparciu o „ABC Społecznej Krucjaty Miłości” 
 

• plastycznej 
* ilustracja haseł zawartych w „ABC Społecznej Krucjaty Miłości” 
 

• gra edukacyjna 
* życie i nauczanie Kardynała (w tym „ABC Społecznej Krucjaty Miłości”) 
 
2. Kryteria oceny prac: 
 

• praca literacka: zgodność z tematem, poprawność merytoryczna, językowa,  
ortograficzna, oryginalność ujęcia tematu, estetyka wykonania;  
wiersz: praca wykonana na komputerze (czcionka 13, Times New Roman, 
interlinia 1,5, maks. 2 strony A4);  
komiks: wykonanie ręczne lub komputerowe (maks. 10 stron w formacie nie 
większym niż A3); 

 

• praca plastyczna: zgodność z tematem, oryginalność, estetyka, technika 
dowolna płaska lub półpłaska; wielkość pracy: maks. A2; 

 

• gra edukacyjna: zgodność z tematem, estetyka i przejrzystość wykonania, 
poprawność merytoryczna, językowa i ortograficzna, technika dowolna płaska, 
półpłaska lub przestrzenna. Do pracy należy dołączyć także „instrukcję gry”; 
wielkość pracy: format dowolny.  
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WARUNKI UCZESTNICTWA 
 

1. Przyjmowane są tylko prace indywidualne. Do pracy należy dołączyć  
kartę zgłoszenia oraz zgodę rodzica/opiekuna (załączniki nr 1-4 dołączone  
do Regulaminu oraz dostępne na stronie Szkoły: www.zs7.lublin.pl). 
 
2. Praca powinna być czytelnie opisana na odwrocie: 

– imię i nazwisko autora, klasa, temat pracy,   
– imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela, telefon/e-mail, 
– adres i telefon (fax) szkoły 

i dostarczona lub przesłana na adres organizatora:  
 

Szkoła Podstawowa nr 50 
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia 

20-722 Lublin, ul. Roztocze 14, tel. 81 536 65 36 
 

z dopiskiem: „Konkurs o Patronie”. 
 
3. Termin nadsyłania prac – 31 marca 2021 r. (decyduje data wpłynięcia pracy).  
4.Rozstrzygnięcie Konkursu poprzez publikację wyników na stronie internetowej 
szkoły (www.zs7.lublin.pl) nastąpi 30 kwietnia 2021 r. 

Uroczysta Gala podsumowująca oraz rozdanie nagród laureatom będą uzależnione 
od sytuacji epidemiologicznej w kraju. Aktualne informacje zamieszczone zostaną  
na stronie szkoły. 
5. Limit prac wykonanych pod kierunkiem jednego nauczyciela w jednej kategorii 
wiekowej wynosi maksymalnie 5. 
6. Dla laureatów przewidziano dyplomy oraz nagrody rzeczowe, a dla opiekunów 
podziękowania. 
7. Prace nie będą zwracane uczestnikom Konkursu, przechodzą one na własność 
organizatorów. 
8. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody  
na przetwarzanie danych osobowych uczestników zgodnie z Ustawą o ochronie 
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)  
oraz akceptacją powyższego regulaminu. 
9. Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają koordynatorzy: 

p. Anna Trzos-Mularczyk – tel. 510 089 575, e-mail: 
anna.trzos-mularczyk@sp50.lublin.eu 

p. Ewa Ryba – tel. 605-898-114, e-mail: ewa.ryba@sp50.lublin.eu 
p. Małgorzata Niedźwiadek – e-mail: malgorzata.niedzwiadek@sp50.lublin.eu 

 
SPONSORZY 

• Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 50 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – 
Prymasa Tysiąclecia – Ryszard Pawka 

• Proboszcz parafii pw. św. Urszuli Ledóchowskiej – ks. Antoni Socha 

• Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 50 w Lublinie  

• Parafialny Oddział Akcji Katolickiej pw. Św. Urszuli Ledóchowskiej 
w Lublinie 

• Klub Inteligencji Katolickiej w Lublinie 
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Załącznik nr 1: 

 
 
 
 
(pieczęć lub adres szkoły) 

 
 
 

KARTA ZGŁOSZENIA 
 

Ogólnopolski Konkurs literacko-plastyczny 
 Stefan Kardynał Wyszyński – Prymas Tysiąclecia naszym Patronem.  

Hasło XXI edycji: „SPOŁECZNA KRUCJATA MIŁOŚCI” 
 

Prosimy wypełnić pismem drukowanym 
 
 
Imię i nazwisko ucznia: ………………………………………………… kl. .…..… 
 
 
Kategoria (podkreślić właściwą) 
 

• literacka – komiks, wiersz 

• plastyczna 

• gra edukacyjna 
 
Imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela: 
 
….………………..………………..……………… telefon/e-mail: ………………..... 
 
Nazwa i adres szkoły: 
……………………………………….……………...……..…………………………… 
……….……………………….….…………………………………………...……..….. 
……….……………………….….…………………………………………...……..….. 
………………………….………...…..……...………….……………………………… 
e-mail: ……………………………….…… telefon …………………………….…… 
 
Województwo: …………………………………………… 
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Załącznik nr 2: 
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego autora pracy 

na przetwarzanie danych osobowych 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka – 
………………………………………………………………………………………… * w związku z 
jego udziałem w Ogólnopolskim Konkursie literacko-plastycznym Stefan Kardynał 
Wyszyński – Prymas Tysiąclecia naszym Patronem. Hasło XXI edycji: „SPOŁECZNA 
KRUCJATA MIŁOŚCI” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 50 w Lublinie im. 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas 
Christiana” Oddział Okręgowy w Lublinie, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół im. Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego, Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” - umieszczonych w 
zgłoszeniu, związanych z organizacją, przeprowadzeniem konkursu i doręczeniem nagrody, 
w celu zamieszczenia listy laureatów na stronach organizatorów oraz w celu  
sprawozdawczości. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/my dobrowolności 
podania danych oraz, że zostałam/em poinformowana/y o prawie dostępu do danych i ich 
poprawiania oraz żądania usunięcia. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie 
danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 
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). 
W przypadku ucznia pełnoletniego wpisać: Zgoda osoby pełnoletniej. 
 
 
 
 

Załącznik nr 3: 
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego autora pracy 

na udział w konkursie i rozpowszechnianie nadesłanej pracy 

Wyrażam zgodę na udział 
..........................................................................................................* 
w Ogólnopolskim Konkursie literacko-plastycznym Stefan Kardynał Wyszyński – Prymas 
Tysiąclecia naszym Patronem. Hasło XXI edycji: „SPOŁECZNA KRUCJATA MIŁOŚCI” 
organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 50 w Lublinie im. Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział 
Okręgowy w Lublinie, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, 
Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”. Oświadczam, że nadesłana praca została przygotowana 
przez ucznia wymienionego w karcie zgłoszenia, w żadnej części nie narusza praw autorskich 
osób trzecich i była nienagradzana niepublikowana wcześniej w innych konkursach. 
Przekazuję nieodpłatnie organizatorom Konkursu prawa autorskie i majątkowe do nadesłanej 
pracy oraz wyrażam zgodę na rozpowszechnianie przesłanej pracy. 
W przypadku ucznia pełnoletniego wpisać: Zgoda osoby pełnoletniej. 
 
 
 
 

Załącznik nr 4: 
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego autora pracy 

o zapoznaniu się z regulaminem Konkursu 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Ogólnopolskim Konkursie literacko-
plastycznym Stefan Kardynał Wyszyński – Prymas Tysiąclecia naszym Patronem. Hasło XXI 
edycji: „SPOŁECZNA KRUCJATA MIŁOŚCI”” organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 
50 w Lublinie im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia, Katolickie 
Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Lublinie, Stowarzyszenie 
Przyjaciół Szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” 
oraz akceptuję jego warunki.  
W przypadku ucznia pełnoletniego wpisać: Oświadczenie osoby pełnoletniej. 

………..…………………………………… 
* imię i nazwisko autora pracy(podpis rodzica/opiekuna dziecka/ucznia pełnoletniego) 


