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Rodzina moją pierwszą szkołą miłości” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Regulamin Diecezjalnego Konkursu 

 „Wartościowe opowieści. Rodzina moją pierwszą szkołą miłości” 

 

Wstęp: 

Czym dla nas jest rodzina?  

To przede wszystkim wspólnota, na którą składają się rodzice, a więc mama, tata oraz 

dzieci. To podstawowa grupa społeczna, dzięki której kultywowane są poglądy, postawy, 

wzory i zachowania. 

Mając na względzie nauczanie  Kardynała Stefana Wyszyńskiego wiemy, że: 

„Człowiek ma wszczepione przez Boga dążenie do życia rodzinnego”.  
To właśnie On, nasz Wielki Polak, w swoich przemówieniach kreślił jasny                           

i przejrzysty obraz rodziny. Wiedział, że bez niej, nie ma mowy o rozwoju narodu.  

Zwraca się do nas zatem z ciągle aktualnym apelem: „Mamy mieć świadomość rodzinności 

nie tylko w naszym domu, gdzie żyje ojciec, matka i dzieci. To jest rodzina niewątpliwie, to 

najbardziej podstawowa komórka życia społecznego. Bez rodziny nie ma narodu, tak jak bez 

narodu trudno sobie wyobrazić zdrowe, porządne państwo. W rodzinie rodzi się naród                      

i wychowuje się poczucie ładu społecznego”. 
  

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. Ordynariusz Diecezji Drohiczyńskiej, Ks. Biskup Piotr Sawczuk, 

2. Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Waldemar Kraska,  

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

4. Akademia Katolicka w Warszawie. 

 

Patroni medialni: 

1. Centrum Informacji Diecezji Drohiczyńskiej, 

2. „Niedziela Podlaska”, 

3. „Kurier Kosowski”. 

 

Partnerzy : 

            Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kosowie Lackim 

 

Odbiorcy konkursu: 

 Uczniowie ze szkół podstawowych z terenu Diecezji Drohiczyńskiej i spoza niej. 

 

Cele konkursu: 

 Kultywowanie duchowego dziedzictwa Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

 Kształtowanie postaw i promowanie wartości chrześcijańskich, którym był wierny 

Prymas Tysiąclecia. 
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 Zachęcenie rodziców i wychowawców do rozmów z dziećmi na temat wartości 

rodziny w ich życiu.  

 Podkreślenie znaczenia  rodziny w kształtowaniu osobowości każdego człowieka. 

 Zachęcanie dzieci i młodzieży do twórczego myślenia, a także wyrażania własnych 

przeżyć i refleksji za pomocą środków literackich, plastycznych i  multimedialnych.  

 

Przepisy ogólne konkursu: 

1. Udział w konkursie jest dobrowolny. 

2. Oceny nadesłanych prac  literackich,  plastycznych i filmowych  dokona Jury 

powołane przez Organizatora. 

3. Prace oceniane będą w następujących kategoriach: 

 Klasy I – III  (praca plastyczna) 

 Klasy IV – VI  ( komiks,  opowiadanie) 

 Klasy VII – VIII  ( wiersz, film) 

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 literackie uczniów oraz uzupełnione i podpisane załączniki 1, 2 i 3 

należy przesłać na adres mailowy Organizatora, podany poniżej  w szczegółowych 

przepisach Konkursu. 

10. Prace plastyczne, w tym komiksy, należy przesłać pocztą  na adres szkoły:  

 

Szkoła Podstawowa 

im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, 

ul. Armii Krajowej 6, 

08-330 Kosów Lacki 

 

11. Organizator powołuje Jury w celu wyłonienia zwycięzców. 

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

13. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 29 października 2021 r.   
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 Przepisy dotyczące prac literackich: 

 

1. Każdy uczestnik może przesłać w formie elektronicznej pracę literacką zgodnie                      

z kategorią wiekową  i tematem konkursu. 

 

Tematy: 

 Opowiadanie :  ( klasy IV – VI) 

- Pewnego dnia w Zuzeli… - opowiadanie twórcze o spotkaniu                             

z Kardynałem Stefanem Wyszyńskim w jego rodzinnej miejscowości Zuzeli, 

podczas którego poruszony zostanie problem roli rodziny w życiu Prymasa 

Tysiąclecia. 

 

 Wiersz:  ( klasy VII – VIII) 

 „Rodzina moją pierwszą szkołą miłości” 

 

2. Prace należy zapisać czcionką Times New Roman o wielkości 12 punktów, odstępy 

1,5.  Na pierwszej stronie w lewym górnym rogu należy umieścić: imię, nazwisko 

ucznia, klasę, nazwę szkoły i miejscowości. 

3. Prace  należy przesłać na adres mailowy Organizatora wartosci2@wp.pl wraz               

z załącznikami:1, 2. i 3, podpisanymi i dołączonymi jako skany dokumentu. 

 

 Przepisy dotyczące prac plastycznych (klasy I – III): 

 

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

„Czas wolny spędzony z moją rodziną” (technika wykonania pracy – dowolna,                 

format A3). 

2. Pracę (wraz z metryczką ucznia umieszczoną w lewym górnym rogu pracy) należy  

przesłać pocztą na adres Organizatora podany w przepisach ogólnych konkursu wraz             

z podpisanymi  załącznikami:1, 2. i 3. 

 

 Przepisy dotyczące komiksu ( klasy IV – VI) 

 

1. Każdy uczestnik może wykonać jeden komiks przedstawiający: 

 „Najciekawsze historie z dzieciństwa i czasów młodości Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego” (technika dowolna, format dowolny). 

2.  Pracę (wraz z metryczką ucznia umieszczoną w lewym górnym rogu pracy) należy  

przesłać pocztą na adres Organizatora podany w przepisach ogólnych konkursu  wraz 

z podpisanymi  załącznikami:1, 2. i 3. 

 

 Przepisy dotyczące filmu (klasy VII – VIII) 

 

1. Każdy uczestnik  może nagrać jeden filmik zgodny z tematem: 

 „Dzień z życia mojej rodziny”- zabawne historie. 

2. Czas emisji filmu nie może przekroczyć 5 minut. 

3. Nadesłane filmy powinny mieć pozytywny przekaz i nie mogą zawierać drastycznych 

zdjęć ani opisów. 

mailto:wartosci2@wp.pl
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3. Filmiki powinny być nagrane telefonem komórkowym i przesłane drogą elektroniczną 

na adres mailowy szkolawyszynski@gmail.com wraz z załącznikami: 1, 2 i 3, 

podpisanymi i dołączonymi jako skany dokumentu. 

Terminarz konkursu: 

1. Konkurs trwa od 06 września 2021 r. do 29 października 2021 r. 

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

pomocą poczty elektronicznej do dnia  19  listopada 2021 r.  

 

Uwagi końcowe: 

1. Organizator nie odsyła prac literackich, plastycznych i multimedialnych ich  autorom. 

Będą one wyeksponowane i zaprezentowane podczas gali wręczenia nagród. 

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 
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