
XXV KOSZALIŃSKIE DNI KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 

 

KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

„MÓJ KOŚCIÓŁ NA POMORZU” 
(XIV edycja) 

 
I. Organizatorami konkursu są: 

─ Wydział Katechetyczny Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej; 

─ Klub Inteligencji Katolickiej w Koszalinie; 

─ Parafia pw. Ducha Świętego w Koszalinie. 

 

II. Patronat honorowy nad konkursem sprawują: 

─ JE ks. biskup Edward Dajczak – Ordynariusz Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej; 

─ Magdalena Zarębska-Kulesza – Zachodniopomorski Kurator Oświaty. 

 

III. REGULAMIN KONKURSU 

 

1. Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży na wszystkich poziomach nauczania ze szkół 

na terenie Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. 

 

2. Celem konkursu jest: 

a) zainteresowanie uczniów historią Kościoła na Pomorzu; 

b) kształtowanie świadomości, czym jest wiara i jej przekaz następnym pokoleniom w rodzinie 

i Ojczyźnie; 

c) kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych w łączności z Kościołem. 

 

3. Uczestnicy konkursu realizują jego cele poprzez wyrażenie plastyczne „Mojego Kościoła na Po-

morzu” w sferze duchowej, eklezjalnej i architektonicznej, a mogą to czynić uwzględniając w swoich 

pracach: 

a) mój Kościół w roku maryjnym (trzechsetlecie Koronacji Obrazu Matki Bożej na Jasnej Gó-

rze, 140. rocznica objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie, stulecie objawień Matki Bożej 

w Fatimie) oraz w Roku św. Brata Alberta; 

b) mój Kościół rozumiany jako najbliższy naszemu sercu i odczuciom wyraz Boga, Jego Matki Maryi 

i świętych oraz związane z tym otoczenie i symbole wiary; 

c) mój Kościół, którym jesteśmy my, dzieci Boże i mieszkający w nas Pan Jezus; 

d) otaczające nas środowisko i stworzenia Boskie; 

e) dzieje Kościoła, historię, architekturę, sztukę. 

 

4. Prace konkursowe mogą być wykonane w dowolnej formie plastycznej i każda będzie zakwalifi-

kowana do jednej z pięciu kategorii: rysunek i grafika, malarstwo, rzeźba i inne formy przestrzenne, 

techniki mieszane, fotografia. 

 

5. Maksymalne wymiary prac: 

a) rysunek lub grafika – format A3 420x297 mm (kartka z bloku rysunkowego); 

b) malarstwo – format A3 420x297 mm (kartka z bloku rysunkowego); 

c) rzeźba lub inna forma przestrzenna – podstawa 420x300 mm i wysokość 300 mm; 

d) techniki mieszane – podstawa 420x300 mm; 

e) fotografia – obowiązkowo papier fotograficzny i obowiązkowo formatu A4 297x210 mm. 

 

6. Limit, dla każdej szkoły, wynosi po 10 prac z każdej kategorii. Niewykorzystany limit w jednej 

z kategorii nie zwiększa limitu w innej. Sposób wyboru prac na konkurs pozostaje do dyspozycji 

szkoły. 



7. Informację o pracy należy umieścić (czytelnie, drukowanymi literami) na odwrocie lub pod jej 

spodem i powinna zawierać obowiązkowo: 

a) imię i nazwisko, wiek autora oraz klasę; 

b) nazwę i adres szkoły (może być wyraźna pieczątka), telefon oraz adres e-mail; 

c) dodatkowo można umieścić inne informacje, np.: tytuł, dane opiekuna, itp.). 

 

8. Prace konkursowe należy nadesłać lub dostarczyć bezpośrednio do Katolickiej Szkoły Podstawo-

wej im. Jana Pawła II, ul. Ks. Stanisława Staszica 38, 75-499 Koszalin w nieprzekraczalnym termi-

nie do 2 października 2017 r. 
 

Na opakowaniu przesyłki pocztowej/kurierskiej należy umieścić dopisek: Konkurs plastycz-

ny „Mój Kościół na Pomorzu”. 

 

Sekretariat szkoły czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 16. 

 

Do paczki z pracami należy dołączyć czytelne i dokładne informacje o szkole (pełna nazwa, adres, 

telefon) potrzebne do kontaktu i korespondencji (pieczątka na opakowaniu często nie jest wyraźna) 

oraz dane osobowe opiekuna i jego telefon. 

 

Uwaga! 
Praca konkursowa powinna być wykonana w sposób trwały (nie powinna się łamać, kruszyć, rozkle-

jać itp.) oraz powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem podczas transportu. 

 

Praca konkursowa niespełniająca warunków zawartych w niniejszym regulaminie nie będzie podlegać 

ocenie. 

 

Organizatorzy nie przewidują zwracania nadesłanych prac. 

 

Nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów i mogą być przez nich wykorzystane do pro-

mocji kolejnych edycji konkursu. 

 

9. Ocena prac konkursowych będzie dokonana w trzech kategoriach wiekowych: 

1. do lat 9; 

2. powyżej 9 do 13 lat; 

3. powyżej 13 lat. 

 

10. W kościele Parafii pw. Ducha Świętego w Koszalinie przy ul. Ks. Stanisława Staszica 38 będzie: 

─ wystawa prac konkursowych w dniach 08 – 22 października 2017 r.; 

─ uroczystość wręczenia nagród laureatom 20 października 2017 r. (piątek) o godzinie 11. 

 

Uwaga! 

Nieodebrane nagrody, a także pisma do tych szkół, z których żaden uczeń nie zostanie nagrodzony, 

będą przesłane pocztą kurialną do parafii właściwych dla tych szkół. 

 

 

Koszalin, 21 sierpnia 2017 r. 

 

W imieniu organizatorów 

 

 

dr hab. Zygmunt Wujek 

 


