
Drodzy uczestnicy i opiekunowie, biorący udział w XII Podkarpackim Konkursie Twórczości 

Literackiej „Gdy słowa dojrzewają”. Zmieniła się w tym roku procedura, zasady umieszczania 

konkursów w Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, ustalonym przez 

Podkarpackiego Kuratora Oświaty, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej w roku szkolnym 2022/2023.  

Wiem, że uczniom, opiekunom i szkołom uczestniczącym w naszym Konkursie zależy, by ich 

osiągnięcia konkursowe mogły być umieszczone na świadectwie szkolnym. Podstawowy 

wymóg sprowadza się do tego, że konkursy te muszą być przynajmniej dwustopniowe, a więc 

najpierw musi się odbyć rywalizacja szkolna (ewentualnie międzyszkolna w zespołach szkół), 

potem dopiero następuje wysyłka najlepszych tekstów do etapu wojewódzkiego. Oczywiście 

konkurs może być przeprowadzony w dotychczasowej formule (bez etapu szkolnego), ale 

wówczas nie mógłby być wpisany na świadectwie.  

W związku z tym został sporządzony Aneks do Regulaminu i wydłużony nieco czas 

przyjmowania przesyłek konkursowych, by te wymogi spełnić i żeby laureaci mogli cieszyć się 

z wpisania konkursowego sukcesu na świadectwie.  

Jest w tym zapewne moja wina, że nie wypatrzyłem tej regulaminowej innowacji, ale przez 11 

konkursowych lat takiego wymogu nie było, a jako emeryt, który nie tkwi już tak bardzo w 

szkolnych realiach i nie czyta wnikliwie wszelkich ustaw, zarządzeń, regulaminów itd. – 

straciłem „czujność” w tego typu sprawach. Poza tym w ciągu wielu lat mojej pracy w szkole 

brałem wraz z uczniami udział w kilkudziesięciu konkursach rangi nie tylko wojewódzkiej, ale 

jeszcze częściej ogólnopolskiej i nigdy nie spotkałem się, by tego typu konkurs artystyczny, 

związany z twórczością literacką dzieci i młodzieży, miał etapy „pośrednie”, wiązał się ze 

stopniowaniem rywalizacji – zawsze teksty wysyłane były bezpośrednio do organizatora, a 

ocena pozostawała w gestii jurorów. Przepraszam więc za tę uciążliwość, która wiąże się ze 

zmianą wprowadzoną w Aneksie. Wydłużenie czasu przysłania tekstów w zasadzie w żaden 

ujemny sposób Państwa nie dotyka, finał Konkursu (przełom maja i czerwca) się nie zmieni – 

wiąże się jedynie ze skróceniem czasu na ocenę prac dla jurorów.  

 


