
   

Regulamin Konkursu 

„Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia – Największa 
miłość to Polska” 

 

I. Postanowienia ogólne 

Konkurs „Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia – Największa 
miłość to Polska” organizowany jest w celu upamiętnienia Patrona Roku 2021 
– kardynała Stefana Wyszyńskiego. W 2021 r. przypada 40. rocznica śmierci, 
a także 120. urodzin duchownego. W uchwale Sejmu zwrócono uwagę, że 
kardynał Wyszyński był głosicielem uniwersalnych wartości chrześcijańskich i 
mężem stanu. Występował w imieniu Ojczyzny, domagając się od 
komunistycznych władz poszanowania wolności religijnej i broniąc polskiej 
kultury. 

Celem Konkursu jest jest również przygotowanie do beatyfikacji Sługi Bożego 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego i ukazanie aktualności przesłania Prymasa 
Tysiciąclecia. 

§1 

Organizatorami Konkursu są Dział Szkolny Federacji Polskich Organizacji w 
Wiktorii, Polskie Towarzystwo Edukacyjne w Wiktorii i Polskie Biuro Opieki 
PolCare  

§2 

Konkurs skierowany jest do uczniów i uczennic szkół polonijnych działających 
w Australii oraz seniorów (wiek 60+) polskiego pochodzenia mieszkających w 
Wiktorii. 

§3 

Tematem konkursu jest osoba sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego 
oraz hasło „Największa miłość to Polska”. 

§4 

Prace konkursowe mogą być wykonane w formie: 

• plastycznej 

• literackiej 

• multimedialnej 



 
II. Warunki uczestnictwa 

§5 

Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 
regulaminu Konkursu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez 
organizatorów w celach realizacji Konkursu. 

§6 

Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę. 
 

§7 

Kryteria oceny prac: 

1. zgodność z przesłaniem ideowym Konkursu, 
2. walory edukacyjne, 
3. walory artystyczne, 
4. oryginalność pomysłów, 
5. zgodność z tematem. 

Przy ocenie prac będą brane pod uwagę także: 

1. zaangażowanie w przygotowanie pracy, 
2. kreatywność, 
3. poprawność językowa. 

 
§8 

Wymagania formalne dotyczące prac konkursowych: 

1. Wszystkie nadesłane prace muszą zawierać w treści maila (lub wewnątrz 
listu): imię i nazwisko autora, wiek autora, a w przypadku uczniów – 
również nazwę szkoły polskiej. 

2. Prace można składać również osobiście do Polskiego Biura Opieki w 
Oakleigh (Suite 305, 3 Chester St, Oakleigh VIC 3166) w godzinach 
pracy biura (poniedziałek – czwartek 8.00 – 16.30; piątek 9.00 – 15.00). 

3. Przyjmowane są wyłącznie prace indywidualne. Przesłane prace 
zbiorowe nie będą oceniane. 

4. Prace pisemne muszą być napisane z użyciem polskich znaków 
diakrytycznych. Można przesyłać prace starannie napisane ręcznie. 

  



§9 

Termin nadsyłania prac to 30 września 2021 r.  
 
Adres mailowy do wysyłki prac w formie elektornicznej: 
coordinator@pccv.org.au 
 
Adres pocztowy do wysyłki prac w liście/przesyłce: 
Polish Community Care Services Inc.  
Suite 305, 3 Chester St, Oakleigh VIC 3166 
 

§10 

Ocenianie prac: 

1. Prace plastyczne powinny być odpisane z tyłu kartki, bowiem wezmą 
udział w głosowaniu facebookowym na profilu Polskiego Towarzystwa 
Edukacyjnego w Wiktorii (https://www.facebook.com/PESVic) i na 
profilu PolCare (https://www.facebook.com/POLCARE). 

2. Prace literackie i multimedialne zostaną ocenione przez Komisję 
Konkursową. 

§11 

Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy, a najlepsze prace 
zostaną uhonorowane nagrodami.  

§12 

Konkurs zostanie podsumowany podaczas gali upamiętnienia 70-lecia 
nauczania języka polskiego w Wiktorii, która mamy nadzieję odbędzie się w 
listopadzie tego roku. 

 

Organizatorzy: 
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