
 
 

 

KONKURS PLASTYCZNY I LITERACKI NA TEMAT 

ŚW. STANISŁAWA KOSTKI:  

"GDYBY STAŚ KOSTKA ŻYŁ DZISIAJ, TO ..." 
 

 

 

W związku z obchodami jubileuszu Roku Ignacjańskiego oraz pragnieniem przybliżenia 

młodym ludziom postaci Św. Stanisława Kostki - jezuity i patrona młodzieży - rozpisany 

zostaje konkurs plastyczny i literacki. 

 

Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych oraz klas 

licealnych na terenie miasta Poznania. 

 

Organizatorem konkursu jest Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego w Poznaniu, 

Wspólnota Życia Chrześcijańskiego w Poznaniu (WŻCh) oraz Fundacja Jezuickiego 

Ośrodka Kultury i Rozwoju VINEA. 

 

Celem konkursu jest: 

● poznanie Świętego Stanisława Kostki, 

● prezentacja plastyczna i literacka twórczości dziecięcej i młodzieżowej, 

● rozwijanie wyobraźni i ekspresji młodego człowieka w obszarze sztuk 

plastycznych i literackich,  

● promowanie w środowisku lokalnym uczniów uzdolnionych,  

● rozwijanie zainteresowań uczniów wartościami i kulturą chrześcijańską, w 

szczególności duchowością ignacjańską. 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN 

 



Konkurs plastyczny „Gdyby Staś Kostka żył dzisiaj, to ...”  jest przeznaczony dla 

uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych i szkół średnich, wychowanków placówek 

oświatowych i opiekuńczych oraz osób zgłoszonych indywidualnie w wieku szkolnym 

(od 15 do 19 r. życia).    

 

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: 

plastycznej i literackiej oraz w dwóch grupach wiekowych: 

● klasy VII-VIII 

● klasy szkół średnich 

 

 

Kategoria plastyczna: 

 

Praca musi być wykonana samodzielnie przez jednego ucznia. Dopuszczalne jest 

wykonanie większej liczby prac przez jednego uczestnika. 

Format prac: A3.  

Technika: pastele.  

 

Tematem może być postać Świętego Stanisława Kostki (portret uwspółcześniony) lub 

ilustracja z jego biografii, osadzona  w realiach dzisiejszego świata bądź obraz 

symboliczny, związany ściśle z życiem i misją Świętego, w powiązaniu ze 

współczesnością. 

 

Na odwrocie pracy umieszczona powinna być metryczka: imię, nazwisko, wiek autora, 

nazwa i adres oraz telefon szkoły, nazwisko opiekuna - nauczyciela. 

 

Oceny prac dokonają ojcowie jezuici oraz artyści plastycy. 

Przewidziane są nagrody i dyplomy dla laureatów konkursu oraz możliwość wystawy 

prac u Jezuitów. 

 

Planowany termin podsumowania konkursu –  5 grudnia (niedziela) godz. 11.00 - po 

Mszy św.  

 

Prace powinny być nadesłane na adres:  

Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego (Jezuici), ul. Szewska 18, 61-760 Poznań, z 

dopiskiem: Konkurs plastyczny: „Gdyby Staś Kostka żył dzisiaj, to ...” Można 

również zostawiać prace w zakrystii (przed lub po Mszy św.), w zamkniętej kopercie z 

dopiskiem: Konkurs plastyczny: „Gdyby Staś Kostka żył dzisiaj, to ...” 

 

Termin nadsyłania prac: do 18 listopada 2021 r.  



 

Wyniki konkursów zostaną ogłoszone w niedzielę 5 grudnia po Mszy św. o godz. 11.00 i 

umieszczone na stronach organizatorów.  

 

Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi. 

Zgłoszenie prac jest równoznaczne z nieodpłatnym przekazaniem praw autorskich na 

rzecz publikacji na stronach organizatorów w celach ewangelizacyjnych. 

Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora 

konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 

sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm), w związku z organizacją 

konkursu oraz publikacją materiałów pokonkursowych na stronach organizatorów. 

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Vinea. 

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorem: bagti@wp.pl (proszę 

podać dane do kontaktu zwrotnego). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Załącznik 1. 

 

METRYCZKA DO KONKURSU PLASTYCZNEGO "GDYBY STAŚ KOSTKA ŻYŁ DZISIAJ, TO ..." 

 

Imię i nazwisko uczestnika………………………………………………………..………… 

Klasa, wiek uczestnika……………………………………………………………………. 

Nazwa i adres szkoły (instytucji), nr telefonu ……………………………………. 



Imię i nazwisko opiekuna………………………………………………………….. 

 

Autor oświadcza, że praca jest wynikiem jego własnej twórczości i jest samodzielna: 

 

podpis autora pracy …………………….    podpis opiekuna pracy ……………………..   

 

 

Załącznik 2. 

 

Prosimy o udzielenie koniecznej zgody. 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego w konkursie plastycznym „Gdyby Staś Kostka 

żył dzisiaj, to ...”:                                               ..............................................................................  

                                                                           Podpis rodzica / prawnego opiekuna  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego w celach 

wynikających z regulaminu Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Prawa do przetwarzania, wykorzystywania i 

powielania zgłoszonej pracy przechodzą w całości na organizatorów.              

                                                          ..............................................................................  

                                                             Podpis rodzica / prawnego opiekuna  

 

Wyrażam zgodę na publiczne prezentowanie pracy konkursowej mojego dziecka/podopiecznego na 

potrzeby wystawiennicze u Jezuitów w Poznaniu. Wyrażam zgodę na reprodukowanie oraz publikowanie 

pracy konkursowej mojego dziecka/podopiecznego na potrzeby wydawnicze organizatorów – w tym na 

publikacje na stronach internetowych oraz w serwisach społecznościowych.  

                                                             ..............................................................................  

                                                                Podpis rodzica / prawnego opiekuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategoria literacka 

 

Praca musi być napisana samodzielnie przez jednego ucznia (nadesłana w wersji 

elektronicznej Word, na adres: fundacja@vinea.org.pl . W temacie wiadomości: 

Konkurs). Dopuszczalne jest napisanie większej liczby prac przez jednego uczestnika.  

 

https://poczta.wp.pl/w/


Forma: wiersz lub krótki utwór prozatorski (dowolność gatunkowa w ramach krótkiej 

wypowiedzi - od 100 do 300 słów). 

 

Tematem może być postać Świętego Stanisława Kostki (możliwe elementy biografii) 

osadzona w realiach dzisiejszych lub opowieść inspirowana jego życiem i osobowością 

(również umieszczona we współczesności) bądź utwór metaforyczny, symboliczny, 

związany z misją Świętego dla obecnego świata. 

 

Do utworu dołączona powinna być metryczka: imię, nazwisko, wiek autora, nazwa i 

adres oraz telefon szkoły, nazwisko opiekuna - nauczyciela. 

 

Oceny prac dokonają ojcowie jezuici oraz poloniści. 

Przewidziane są nagrody i dyplomy dla laureatów konkursu oraz możliwość publikacji 

najwybitniejszych utworów. 

 

Planowany termin podsumowania konkursu –  5 grudnia (niedziela) godz. 11.00 - po 

Mszy św.  

 

Termin nadsyłania prac: do 18 listopada 2021 r.  

 

Wyniki konkursów zostaną ogłoszone w niedzielę 5 grudnia po Mszy św. o godz. 11.00 i 

umieszczone na stronach organizatorów.  

 

Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi. 

Zgłoszenie prac jest równoznaczne z nieodpłatnym przekazaniem praw autorskich na 

rzecz publikacji na stronach organizatorów w celach ewangelizacyjnych. 

Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora 

konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 

sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm), w związku z organizacją 

konkursu oraz publikacją materiałów pokonkursowych na stronach organizatorów. 

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Vinea. 

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorem: bagti@wp.pl (proszę 

podać dane do kontaktu zwrotnego). 
Załącznik 1. 

 

METRYCZKA DO KONKURSU LITERACKIEGO "GDYBY STAŚ KOSTKA ŻYŁ DZISIAJ, TO ..." 

 

Imię i nazwisko uczestnika………………………………………………………..………… 

Klasa, wiek uczestnika……………………………………………………………………. 

Nazwa i adres szkoły (instytucji), nr telefonu ……………………………………. 

Imię i nazwisko opiekuna………………………………………………………….. 

 



Autor oświadcza, że praca jest wynikiem jego własnej twórczości i jest samodzielna: 

 

podpis autora pracy …………………….       podpis opiekuna pracy ……………………..   

 

 

Załącznik 2. 

 

Prosimy o udzielenie koniecznej zgody. 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego w konkursie literackim „Gdyby Staś Kostka żył 

dzisiaj, to ...”:                                               ..............................................................................  

                                                                     Podpis rodzica / prawnego opiekuna  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego w celach 

wynikających z regulaminu Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Prawa do przetwarzania, wykorzystywania i 

powielania zgłoszonej pracy przechodzą w całości na organizatorów.              

                                                          ..............................................................................  

                                                           Podpis rodzica / prawnego opiekuna  

 

Wyrażam zgodę na reprodukowanie oraz publikowanie pracy konkursowej mojego 

dziecka/podopiecznego na potrzeby wydawnicze organizatorów – w tym na publikacje na stronach 

internetowych oraz w serwisach społecznościowych.  

                                                             ..............................................................................  

                                                              Podpis rodzica / prawnego opiekuna 

 

 

 

 

 

 

 

 


