VIII Dni Kultury Katolickiej
Akcja Katolicka Archidiecezji Białostockiej
we współpracy
z Wydziałem Katechetycznym Kurii Metropolitalnej Białostockiej
i z Kuratorium Oświaty w Białymstoku
zaprasza:
Rodziny, Nauczycieli, Uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i placówek oświatowokulturalnych z województwa podlaskiego
do wzięcia udziału
w
Konkursie literackim i plastycznym dla dzieci i młodzieży
pt.: „Zofia Kossak w służbie Bogu, Kościołowi i Polsce. W 125. rocznicę urodzin”

Regulamin
1. Konkurs organizowany jest w 125. rocznicę urodzin Zofii Kossak w roku duszpasterskim „Nawracajcie się
i wierzcie w Ewangelię”. Organizatorem konkursu jest Akcja Katolicka Archidiecezji Białostockiej.
2. Celem konkursu jest:
 uzmysłowienie przez dzieci i młodzież roli twórców kultury chrześcijańskiej w pogłębianiu naszej wiary
w przeżywanym roku duszpasterskim w kontekście rocznicy urodzin wielkiej polskiej pisarki.
 wzbudzenie refleksji nad tym, komu zawdzięczam to, że jestem chrześcijaninem?
 pokazanie, że rok „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” jest zaproszeniem do nowego

i autentycznego nawrócenia do Chrystusa, także poprzez odniesienie się do naszego dziedzictwa
literackiego,
 wskazanie sytuacji, które pomagają odkrywać i utwierdzać wiarę,
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 uświadomienie, że w rodzinie poprzez wartościową lekturę i obcowanie z prawdziwymi dziełami literatury
utrwalamy wiarę,
 ujawnienie talentów i promocja uzdolnionych twórców.
Konkurs w formie literackiej (wiersz, rozprawka) oraz plastycznej przeznaczony jest dla uczniów szkół
podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, a także z placówek oświatowo-kulturalnych, tylko z
województwa podlaskiego.
Przykładowe utwory Zofii Kossak: Przygody Kacperka góreckiego skrzata, Topsy i Lupus, Bursztyny, Szaleńcy
Boży, Błogosławiona wina, Pożoga.
Tematyka prac konkursowych winna być zgodna z celami określonymi wyżej.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
 dla uczniów szkół podstawowych przysłanie jednej pracy plastycznej, tylko formatu A4, (ilustracja do
wybranego opowiadania Zofii Kossak)
 dla pozostałych osób przysłanie jednego utworu literackiego (wiersza lub rozprawki) na temat wybranego
utworu Zofii Kossak w formie tradycyjnej lub elektronicznej,
 szkoła może zgłosić maksymalnie trzy prace w danej kategorii;
na odwrocie prac należy umieścić następujące dane:
 tytuł pracy ( inny niż temat konkursu),
 imię i nazwisko autora pracy, wiek, klasa,
 nazwa szkoły, dokładny adres,
 imię i nazwisko oraz numer tel. nauczyciela prowadzącego.
Uczestnik może zgłosić do konkursu pracę dotąd niepublikowaną i nienagrodzoną.
Prace należy zakończyć i przesłać w terminie do 31 października 2015 roku na adres: Akcja Katolicka
Archidiecezji Białostockiej, pl. Jana Pawła II 1, 15-087 Białystok, z dopiskiem „Zofia Kossak w służbie
Bogu…”. Pracę można zgłosić pocztą elektroniczną na adres: akcja_kat@bialystok.opoka.org.pl. Osoba
koordynująca przebieg konkursu dostępna będzie pod telefonem (85) 7 321 008.
Wystawa prac, ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród (wyróżnień) odbędzie się dnia 22.11.2015
w parafii Św. Rocha w sali Św. Kazimierza w Białymstoku w dzień Święta Patronalnego AK Chrystusa Króla.
Na stronie internetowej Akcji Katolickiej Archidiecezji Białostockiej:
www.akcja-katolicka.bialystok.opoka.org.pl wyniki pojawią się 16 listopada 2015 roku.
Dla autorów najlepszych prac przewidziane są atrakcyjne nagrody. Najciekawsze prace zostaną opublikowane.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo prezentacji i publikacji bez honorarium za prawa autorskie.
Nagrodzone prace pozostaną do dyspozycji organizatorów do 30 listopada 2015 roku, a pozostałe prace
można będzie odebrać w dniu wręczenia nagród.

