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III Konkurs patriotyczny Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

„Czcigodni Patroni A.D. 2023”

REGULAMIN

Organizator

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Adresaci

Uczniowie szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Cele konkursu

1. Wspieranie wychowania patriotycznego młodzieży poprzez zachęcanie do poznawania 

sylwetek wielkich Polaków. 

2. Promowanie pozytywnych wzorców osobowych wśród młodzieży.

3. Rozwijanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji.

4. Popularyzacja retoryki wśród uczniów resortowych szkół rolniczych.

5. Rozwój wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych uczniów w zakresie retoryki 

i wystąpień publicznych. 

Zakres tematyczny i zasady konkursu

1. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu tekstu laudacji na rzecz jednej spośród grona 

osób, które – zgodnie z uchwałami Senatu i Sejmu RP – patronują rokowi 2023, oraz 

zarejestrowanie audio-wideo wygłoszenia laudacji. 

2. Patroni roku 2023: , Bohaterki i Bohaterowie Getta Warszawskiego, Włodzimierz Przerwa-

Tetmajer, Mikołaj Kopernik, Jan Matejko, Wisława Szymborska, Wojciech Korfanty, Paweł 

Edmund Strzelecki, Aleksander Fredro, Aleksandra Piłsudska, Maurycy Mochnacki, Jadwiga 

Zamoyska, Jerzy Nowosielski.

3. Konkurs jest jednoetapowy. 

4. Pracę należy wykonać w parach. Jeden uczestnik może być współautorem wyłącznie jednej 

prezentacji.

5. Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

a) zapisane na nośniku pamięci (płyta CD lub DVD lub pendrive):

 audio-wideo z wygłoszenia laudacji – nie dłuższe niż 3 minuty,
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 tekst laudacji zapisany zgodnie z wytycznymi: czcionka: Arial, styl czcionki: normalny, 

rozmiar: 12, interlinia: 1,5, tekst wyrównany do lewego marginesu,

 plik z danymi zawierającymi: imiona i nazwiska autorów, nazwisko nauczyciela-

opiekuna, nazwę szkoły (załącznik nr 1 do regulaminu),

b) formularz zgłoszeniowy wypełniony przez rodziców lub prawnych opiekunów uczniów 

albo dorosłych uczniów (załącznik nr 1 do regulaminu). Prezentacje przesłane bez 

podpisanego formularza nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.

6. Do zapisanego tekstu laudacji powinny zostać dołączone informacje o wykorzystywanych 

materiałach źródłowych, czyli praca powinna zawierać bibliografię. 

7. Jako nazwę plików należy wpisać: nazwisko patrona, nazwiska dwóch autorów, nazwisko 

opiekuna, siedzibę szkoły, rozdzielone znakiem podkreślenia, np.: 

wybicki_kowalska_nowak_lewandowska_bydgoszcz

8. Z jednej szkoły mogą zostać zgłoszone 2 prace, zatem z zespołu szkół, w skład którego wchodzi 

technikum i branżowa szkoła I stopnia, można nadesłać maksymalnie 4 prace.

9. Jeśli zespół szkół postanowi przekazać wszystkie prace zapisane na jednym nośniku pamięci, 

pliki wymienione w punkcie 4a) należy umieścić w oddzielanych folderach nazwanych: praca_1, 

praca_2, praca_3., praca_4 

10. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu 

i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście.

11. Wysyłka prac konkursowych jest jednoznaczna z deklaracją, że nie zostały nagrodzone 

w innych konkursach i nie zostało przekazane prawo do ich wykorzystania innym podmiotom. 

12. Konkurs prowadzony jest w języku polskim. Zgłoszenia, oświadczenia oraz praca konkursowa, 

muszą być składane w języku polskim.

13. Dopuszczalny jest tekst złożony w całości bądź części gwarą. W tym przypadku w wersji 

pisanej laudacji wymagane jest umieszczenie przypisów tłumaczących. 

14. Prace konkursowe należy przesłać w zabezpieczonym opakowaniu pod adres: Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Departament Oświaty i Polityki 

Społecznej Wsi, z dopiskiem: Konkurs „Czcigodni Patroni A.D. 2023”. 

15. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem prezentacji ponosi szkoła 

uczestników konkursu.

Terminarz konkursu 

1. Do 15 grudnia 2022 r. – ogłoszenie konkursu, na Platformie Vucan NET ;

2. Do 17 lutego 2023 r. – przyjmowanie prac nadesłanych na adres organizatora konkursu;

3. Do 31 marca 2023 r. – ogłoszenie wyników konkursu. 



Ocena prac

1. Oceny nadesłanych prac dokona jury powołane w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

2. Jury weźmie pod uwagę: 

a) umiejętności retoryczne: styl, jakość argumentacji, zrozumiałość i efektowność laudacji, 

b) poprawność merytoryczną i językową zamieszczonych w laudacji informacji,

c) wiedzę i przemyślenia na temat bohatera laudacji – patrona roku 2023,

d) techniczną poprawność nagrania; jakość nagrania.

3. Decyzja Komisji Konkursowej jest nieodwołalna, tj. nie podlega weryfikacji ani zaskarżeniu. 

Nagrody

1. Dla zwycięzców konkursu „Czcigodni Patroni A.D. 2023” przewiduje się dyplomy i nagrody 

finansowe. 

2. Dla nauczycieli-opiekunów nagrodzonych i wyróżnionych par – podziękowania. 

Efekty końcowe konkursu

1. Nagrody dla uczniów za I-III miejsce i ewentualne wyróżnienia.

2. Publikacja nagrodzonych i wyróżnionych prac, w tym na stronie sieci szkół rolniczych.

Anna Radecka
dyrektor
Departamentu Oświaty i 
Polityki Społecznej
/podpisano elektronicznie/
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