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Regulamin Diecezjalnego Konkursu „Wartościowe opowieści” 

pod hasłem 

 „Pokój światowy zaczyna się od pokoju naszego serca” 

 

Wstęp: 

Wielkim pragnieniem milionów ludzi na świecie jest dążenie do pokoju. Wojny, to 

ciągle powracająca udręka w różnych zakątkach Ziemi,  wielki dramat  ludzi, którzy są jej 

ofiarami i tych, którzy je wszczynają i podtrzymują! Cały świat napełniają morzem krwi i łez. 

To jest droga donikąd, bo – jak mówił Kardynał Stefan Wyszyński: „Nie można walczyć bez 

końca, nie można prowadzić wojny totalnej, (…) dlatego, że ona wywołuje reakcję i prowadzi 

do samozniszczenia”. 

  Dlaczego więc pomimo wysiłków i starań, ciągle nie ma na świecie pokoju, miłości                      

i jedności? 

 Nasz wychowawca do wolności, próbuje odpowiedzieć na to pytanie, wskazując – w jaki 

sposób i gdzie rodzi się prawdziwy pokój.  

„To nie są tylko slogany i słowa. To jest owoc wielkiej pracy, trudu i wysiłku, z którego 

powstaje ład i porządek, uznanie go świecie, w Ojczyźnie, w rodzinie i w sercu. Pokój buduje 

się przez zachowanie Ewangelii Chrystusowej. Pokój nie jest tylko ozdobnym kwiatem, który 

rośnie na drzewie, czy sztucznym kwiatem z bibułki i celofanu. Pokój wyrasta z serca 

człowieka, z tego, co jest w jego duszy. A serce dopiero wtedy rodzi owoce pokoju, gdy żyje 

Ewangelią Chrystusową”. 

 A zatem nienawiść nie uratuje świata. Nie będzie pokoju na świecie i w naszej 

Ojczyźnie, jeśli nie będzie go w naszych sercach i rodzinach. 

Mając na względzie słowa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, patrona naszej szkoły, 

zapraszamy uczniów szkół podstawowych do udziału w Diecezjalnym Konkursie 

„Wartościowe opowieści”, który w roku szkolnym 2019/2020 odbędzie się pod hasłem 

„Pokój światowy zaczyna się od pokoju naszego serca”. 

 

Organizatorzy konkursu: 

1. Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim, 

2. Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie, 

3. Fundacja „MATER”. 

 

Honorowy patronat konkursu: 

1. Ks. Biskup Piotr Sawczuk Ordynariusz Diecezji Drohiczyńskiej, 

2. Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki, Jan Słomiak, 

3. Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Waldemar Kraska, 

4. Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie  Collegium Joanneum.  

 

Patroni medialni: 

1. Centrum Informacji Diecezji Drohiczyńskiej, 

2. „Niedziela Podlaska”, 

3. „Kurier Kosowski”. 

 

 



3 

 

Partnerzy : 

            Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kosowie Lackim 

Odbiorcy konkursu: 

 uczniowie szkół podstawowych z terenu Diecezji Drohiczyńskiej i spoza niej. 

 

Cele konkursu: 

 Pomoc uczniom w odkrywaniu wartości pokoju. 

 Pogłębienie prawdy o odpowiedzialności każdego człowieka za pokój w jego 

środowisku życia, a także za pokój na całym świecie. 

 Uwrażliwienie uczestników na krzywdę człowieka z powodu braku pokoju na świecie. 

 Kształtowanie postawy gotowości czynienia dobra na rzecz pokoju na świecie, aby 

świat uczynić pięknym  i spokojnym, dobrym i przyjaznym, wolnym i szczęśliwym. 

 Rozwijanie kreatywności  i wrażliwości literacko - plastycznej uczestników.  

 

Przepisy ogólne konkursu: 

1. Udział w konkursie jest dobrowolny. 

2. Oceny nadesłanych prac  literackich i plastycznych dokona Jury powołane przez 

Organizatora. 

3. Prace oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych: 

 Klasy I – III  

 Klasy IV – VI  

 Klasy VII – VIII  

4.  Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, ufundowane przez Organizatora,            

a pozostali uczestnicy konkursu pamiątkowe dyplomy. 

5. Każda szkoła dołącza kartę zgłoszeniową według wzoru (zał. nr 1).  

6. Szkoły przystępujące do konkursu mogą przesłać każdą ilość prac w każdej kategorii. 

7. Do pracy należy dołączyć wypełnioną i podpisaną kartę pracy według wzoru (zał. nr 

2) oraz podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna zgody, oświadczenie i 

klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych -  jest to warunek 

konieczny (zał. nr 3). Dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym i karcie pracy 

potrzebne będą do identyfikacji uczestnika konkursu, zakwalifikowania go do 

odpowiedniej kategorii wiekowej oraz kontaktu z uczestnikiem. Będą one dostępne 

tylko dla Organizatora.  

8. Do konkursu można zgłosić tylko prace autorskie, które nie brały udziału w żadnym 

konkursie. 

9. Prace konkursowe uczniów oraz uzupełnione i podpisane załączniki 1, 2 i 3 należy 

umieścić w kopercie i  przesłać na adres Organizatora lub dostarczyć osobiście: 

Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim, 

 ul. Armii Krajowej 6, 08 – 330 Kosów Lacki 

 z dopiskiem Diecezjalny Konkurs  „Wartościowe opowieści” 

10. Organizator powołuje Jury w celu wyłonienia zwycięzców. 

11. Jury decyduje o zakwalifikowaniu prac do konkursu i przyznaniu nagród. 

12. Termin nadsyłania prac upływa z dniem: 23 października 2019 r.  (decyduje data 

stempla pocztowego). 
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Przepisy dotyczące prac literackich: 

1. Każdy uczestnik może nadesłać wiersz, list lub opowiadanie zgodnie z tematem 

konkursu. 

2. Opowiadanie może być fikcją literacką.  Poza tym zarówno wiersz, jak i opowiadanie 

powinny zawierać tytuł. 

3. Prace należy zapisać czcionką Times New Roman o wielkości 12 punktów, odstępy 1,5 

i wydrukować na kartce formatu A4 (maksymalnie dwie strony tekstu). Na odwrocie 

pracy należy dołączyć metryczkę (imię i nazwisko ucznia, klasa, nazwa szkoły                     

i miejscowości). 

 

Przepisy dotyczące prac plastycznych: 

1. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę plastyczną zgodną z tematem konkursu. 

2. Pracę należy wykonać w formacie A3, techniką dowolną. Ważne jest, aby praca 

wykonana była z materiałów trwałych.  

3. Na odwrocie każdej pracy plastycznej należy dołączyć metryczkę (imię i nazwisko 

ucznia, klasa, nazwa szkoły i miejscowości) 

Terminarz konkursu: 

1. Konkurs trwa od 2 września 2019 r. do 23 października 2019 r. 

2. Zwycięzcy i laureaci, o wynikach konkursu, zostaną powiadomieni telefonicznie                

do dnia 20 listopada 2019 r.  

3. Diecezjalny finał i wręczenie nagród odbędzie się 27 listopada 2019 r. o godz. 11.00 

w Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim,   

ul. Armii Krajowej 6. 

 

Uwagi końcowe: 

1. Organizator nie odsyła prac literackich i plastycznych ich  autorom. Będą one 

wyeksponowane podczas gali. 

2. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu i zgodą na 

publikację danych osobowych oraz upublicznienie wizerunku w prasie i na stronie 

internetowej.  

3. Koordynatorzy konkursu: Agnieszka Steć (tel. 604 295 119) 

                                          Agnieszka Winnicka (tel. 606 581 907)              

                                          Tel. do szkoły: (25) 787 96 26 

                                                    e-mail: szkolakos@wp.pl 
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