
Regulamin 
 

Ogólnopolskiego  Konkursu  
„Kardynał Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia” 

 
 
 

I.   ORGANIZATOR I PARTNERZY  

1. Organizatorem konkursu jest Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 
2.   Partnerami w organizacji konkursu są: 

§ Zarząd Główny Stowarzyszenia Penitencjarnego Patronat  
§ Koło Naukowe Pedagogiki Resocjalizacyjnej WNP UKSW 

  
 

II. CELE KONKURSU 

1. Upamiętnienie postaci Kardynała Stefan Wyszyńskiego. 
2. Rozbudzanie aktywności twórczej, rozwijanie zainteresowań literackich, 

patriotyczno–religijnych osadzonych inspirowanych życiem i działalnością 
Prymasa Stefana Wyszyńskiego. 

3.  Stworzenie osadzonym możliwości twórczego wyrażania swoich przemyśleń 
inspirowanych życiem i nauką Kardynała Stefan Wyszyńskiego. 

4. Doskonalenie umiejętności pisania różnych form literackich. 
5. Propagowanie pozytywnych wzorców osobowych i społecznych. 

 
 

III. ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby pozbawione wolności, przebywające  
w zakładach karnych i aresztach śledczych na terenie całego kraju. 
 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie prac swojego autorstwa na 
adres organizatora: 

 
 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
ul. Wóycickiego 1/3 pok. 018 

 01-938 Warszawa 
 

z dopiskiem: 
 

„Konkurs  
Kardynał Stefan Wyszyński  

– Prymas Tysiąclecia” 
 

 
 
 



3. Warunkiem zakwalifikowania przesłanej pracy do konkursu jest uwierzytelnienie 
Karty Uczestnika i podpisów Uczestnika przez jego przełożonego / opiekuna. 
 

4. Tematyka prac musi być związana z osobą Kardynała Stefana Wyszyńskiego: 

 
Kategoria I 
Praca plastyczna: „Kardynał Stefan Wyszyński” – portret Prymasa (uczestnicy 
wykonują prace plastyczne), format dowolny, technika wykonania dowolna, np.: 
rysunek, malarstwo, grafika itp. Dopuszczalny wymiar prac: min. format  A – 4, max 
100 cm × 70 cm. Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę. 
 
 

Kategoria II  
Praca literacka: „Życie i działalność Stefana Kardynała Wyszyńskiego” –  wiersz, 
bądź proza powinny być napisane w języku polskim, w maszynopisie lub czytelnym 
rękopisie. Praca nie powinna przekraczać 2 stron znormalizowanych formatu A – 4. 
Każda strona musi być oddzielnie podpisana. Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę. 
 

5. Uczestnik, wypełniając kartę uczestnictwa, deklaruje w formie pisemnej zgodę na 
podanie swoich danych do publicznej wiadomości oraz na ewentualną nieodpłatną 
publikację swoich prac – utworów. 
 

6. Prace nadsyłane na konkurs nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane  
w innych konkursach. 

 
7. Organizatorzy konkursu nie zwracają nadesłanych prac. 

 
IV. PRZEWIDYWANY TERMINARZ KONKURSU 

 
§ 30 lipca 2021 r. –  ostateczny termin nadsyłania prac.  
§ Do końca listopada 2021 r. – rozstrzygnięcie konkursu, wysłanie 

powiadomień do uczestników. 
§ Przewiduje się przyznanie nagród rzeczowych. 

 
V. KRYTERIA OCENIANIA 

 
1. Oceny prac dokona profesjonalne jury powołane przez organizatora, składające się 

z ludzi świata nauki i Kościoła, krytyków literackich, artystów. 
2. Prace będą oceniane w aspekcie: 

§ wartości merytorycznej pracy; 
§ twórczego i poważnego potraktowania tematu; 
§ kreatywności, pomysłowości, oryginalności; 
§ walorów językowych i poziomu artystycznego. 

 
3. O wynikach konkursu zostaną powiadomieni laureaci konkursu oraz dyrektorzy 

jednostek penitencjarnych, z których zostały nadesłane nagrodzone prace. 



 
4. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu z udziałem jurorów odbędzie się  na Wydziale 

Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego  
w Warszawie w listopadzie 2021 roku. Przewiduje się spotkanie z jurorami, 
prezentacje nagrodzonych oraz wyróżnionych prac osadzonych.  

Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie internetowej Wydziału  Nauk 
Pedagogicznych UKSW: https://pedagogika.uksw.edu.pl/  w zakładce Ogólnopolski  
Konkurs – „Kardynał Stefan  Wyszyński – Prymas Tysiąclecia”. 

 

Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają: mgr Michał Stańczuk 
m.stanczuk@uksw.edu.pl, dr Konrad Wierzbicki k.wierzbicki@uksw.edu.pl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARTA UCZESTNICTWA 
Zgłoszenie udziału w konkursie 

 
Ogólnopolski  Konkurs 

„Kardynał Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia” 
Warszawa 2021 

 
 

1. Imię, nazwisko uczestnika konkursu, imię ojca: 
 
…………………………………………….............................................................................. 
 

2. Data i miejsce urodzenia: 
 
……………………………………………………………............................................................ 
 

3. Nazwa, adres jednostki penitencjarnej:  
 
…………………………………………………........................................................................ 
 

4. Adres, na który wysłać Pani/Panu list gratulacyjny  
................................................................................................................................. 

  
 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do 
potrzeb konkursu (Ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 
nr 133 Poz. 883,), oraz na podanie danych osobowych do publicznej wiadomości, a 
także  udzielam zgody organizatorowi konkursu na nieodpłatne, wielokrotne 
wykorzystanie nadesłanej pracy (w całości lub w części) w dowolnych  publikacjach, 
mediach oraz wydawnictwach bez wypłacania honorarium przez organizatora.  
 
 
 

.................................................... 
miejscowość, data                                         czytelny podpis zgłaszającego 
 
 
 
 

........................................................ 
czytelny podpis przełożonego / opiekuna 


