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„Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy przezwyciężyć w sobie niechęci,
ile zdołaliśmy przełamać ludzkiej złości i gniewu. Tyle wart jest nasz
rok, ile ludziom zdołaliśmy zaoszczędzić smutku, cierpień, przeciwności.
Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy okazać ludziom serca, bliskości,
współczucia, dobroci i pociechy.Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy
zapłacić dobrem za wyrządzane nam zło.”
bł. Stefan Kardynał Wyszyński

REGULAMIN KONKURSU „WYSZYŃSKI – ZNANY I NIEZNANY”
Para alna Szkoła Polska im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego przy Bazylice św.
Jacka w Chicago organizuje Międzyszkolny Konkurs, do udziału, w którym
zaprasza dzieci i młodzież, uczniów polskich szkół okręgu konsularnego Chicago.
Tegoroczny konkurs odbywa się pod hasłem:

„Błogosławiony Wyszyński – znany i nieznany”
Celem konkursu jest:
• uczczenie beaty kacji Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego
• popularyzacja dziedzictwa duchowego błogosławionego Stefana
Kardynała Wyszyńskiego wśród dzieci i młodzieży
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• inspirowanie uczniów szkół polonijnych do naśladowania Prymasa,
jego postawy i wyznawanych wartości,

• wskazanie postaci błogosławionego Prymasa jako wzoru do
naśladowania we współczesnym świecie,
• prezentacja umiejętności artystycznych uczniów,
• wspieranie i rozwijanie talentów,
• dostarczanie uczniom doznań estetycznych
Każdy uczestnik konkursu może zgłosić udział tylko w jednej z podanych poniżej
grup wiekowych:
Grupa I – uczniowie klas przedszkolnych i zerówki
Grupa II – uczniowie klas 1, 2 i 3
Grupa III – uczniowie klas 4, 5 i 6
Grupa IV – uczniowie klas 7 i 8
Grupa V - liceum
Materiały konkursowe przygotowane dla poszczególnych grup zawierają:
• opis zadania konkursowego,
• regulamin,
• karty zgłoszenia
Każdy uczestnik konkursu wykonuje zadanie przeznaczone dla jego grupy
wiekowej.
Zespoły sędziowskie podczas Konkursu będą oceniać:
a. w pracach plastycznych:
• zgodność z tematem,
• oryginalność,

• estetykę
b. prace literackie:
• zgodność z tematem
• poprawność merytoryczną, językową i gramatyczną
• oryginalność ujęcia tematu
Szkołom proponujemy przeprowadzenie konkursów klasowych i szkolnych, w
których wyłonieni zostaną naliści, reprezentujący szkołę w Konkursie
Mędzyszkolnym.
Prace wraz z Kartami zgłoszeń /jedna karta dla każdego uczestnika/ prosimy
dostarczyć do naszej szkoły lub biura para alnego w terminie do 31 października
2021 roku. Prace i zgłoszenia dostarczone po terminie lub niekompletne nie będą
akceptowane.
Uczestników konkursu zapraszamy na galę ogłoszenia wyników konkursu i
wręczenia nagród 13 listopada 2021 roku do Resurrec on Hall Para alnej Szkoły
Polskiej im. bł. Stefana Kardynała Wyszyńskiego przy bazylice św. Jacka w Chicago
pod adresem 3640 W. Wolfram Street, Chicago, IL. 60618 (godz. 10 rano)
Bardzo prosimy o przestrzegania regulaminu konkursu.
Komitet Organizacyjny Międzyszkolego Konkursu
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Więcej informacji na portalu polonijnypedagog.com oraz stronie internetowej
szkoły: www.polskaszkolawyszynskiego.org

