
Sprawozdanie z XXVI krakowskiej edycji 
Samorządowego Konkursu Nastolatków „8 Wspaniałych”

1. Konkurs był  realizowany w oparciu o ogólnopolską inicjatywę Fundacji  „Świat na
Tak”, we współpracy MDK „Dom Harcerza”, Wydziału Edukacji UMK i Kancelarii
Prezydenta Miasta Krakowa.

2. Informacje  i  zaproszenia  do udziału  w Konkursie  zostały przesłane  do wszystkich
szkół  podstawowych  i  szkół  ponadpodstawowych  poprzez  Wydział  Edukacji.
Otrzymały  je  również  organizacje  pozarządowe – zajmujące  się sprawami dzieci  i
młodzieży  oraz  pomocą  drugiemu  człowiekowi.  Były  także  dostępne  na  stronie
www.krakow.pl i w Portalu Edukacyjnym.

3. Komitet Organizacyjny na posiedzeniu w dniu 1 lutego 2020 roku dokonał wyboru
jury w następującym, składzie:

 Ewa Czekaj
 Anna Nowak
 Mateusz Łyczko
 Karol Pawełko
 Tomasz Talaczyński
 Agata Tatara
 Patrycja Żak

4. Podjęcie prac przez Jury i rozmowy z kandydatami zostały zaplanowane na 16.03,a
gala finałowa na 3.04.2020. Z powodu pandemii COVID-19 konkurs zawieszono, a
Jury  przeprowadziło  rozmowy  14.09.2020.  Wtedy  też  wybrano  przewodniczącym
Jury  Mateusza  Łyczko.  Finałowe  spotkanie  Konkursu,  w  ograniczonym  składzie,
odbyło się 25.09.2020.

5. Wpłynęło 25 zgłoszeń indywidualnych –   14 uczniów szkół średnich z 9 placówek i
14 uczniów szkół podstawowych z 8 szkół. Mając na uwadze, że w każdej z tych szkół
działają kluby wolontariatu liczące 20-30 uczniów, a nauczyciele i samorządy szkolne
typując uczestników Konkursu wybierają z tych gron 1-3 osób można pokusić się o
stwierdzenie, ze Konkursem było objętych ok. 430 uczniów.

6. Jury w dniach 10-13 marca oraz 7-11 września dokonało analizy złożonych zgłoszeń i
dokumentów.

7. 14 września przeprowadzono rozmowy z zaproszonymi uczestnikami Konkursu. Wraz
z wiedzą uzyskaną ze zgłoszeń pisemnych dały one podstawę do decyzji o wyłonieniu
ósemki laureatów Konkursu:

 Maja Grabowska
 Klaudia Jarubas
 Mateusz Kiejko-Kutrzeba
 Julia Klimecka
 Magda Maj
 Zuzanna Markielowska
 Magdalena Piwowwarczyk
 Izabella Tomala

8. Nie wyłoniono reprezentanta Krakowa do edycji ogólnopolskiej. Odbyła się ona 
zdalnie w czerwcu z udziałem tych organizatorów, którzy zakończyli Konkurs przed 
pandemią.

(-) Wojciech Hausner

http://www.krakow.pl/

