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Regulamin konkursów diecezjalnych 
dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych: 

1. „Młodzi kreatorzy mody - najpiękniejsza suknia miłości dla 
naszej Królowej” - dla uczniów klas I – III szkół podstawowych 

2. „Piszemy list do Królowej Polski” - dla uczniów klas IV – VI 
szkół podstawowych 

Organizatorzy: 
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Włocławskiej 

Patronat: 
Biskup Włocławski Krzysztof Wętkowski 

Cele konkursu: 
• zaangażowanie uczniów szkół podstawowych w różne formy pracy pozalekcyjnej; 
• korelacja międzyprzedmiotowa (plastyka, język polski, historia); 
• zaangażowanie uczniów szkół podstawowych w przeżywane na terenie Diecezji 

Włocławskiej nawiedzenie Matki Bożej w kopii Ikony Jasnogórskiej; 
• rozwijanie kreatywnego myślenia, wrażliwości estetycznej oraz talentów plastycznych 

i literackich; 
• zaznajomienie dzieci z Ikoną Matki Bożej Częstochowskiej; 
• rozwijanie pobożności maryjnej; 
• uwrażliwienie dzieci i młodzieży na konieczność budowania relacji za pomocą listu; 
• aktywizacja miłośników sztuk pięknych poprzez prezentowanie i honorowanie ich 

dokonań; 
• promocja zdolnych dzieci i młodzieży. 

Adresaci: 
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I - VI szkół podstawowych terenu Diecezji 
Włocławskiej uczęszczających na lekcje religii. 

Warunki uczestnictwa: 
Konkurs w roku szkolnym 2022/2023 przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach: 

1. Konkurs plastyczny pt. „Młodzi kreatorzy mody - najpiękniejsza 
suknia miłości dla naszej Królowej” (dla uczniów klas I – III szkół 
podstawowych): 
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• Tematem konkursu jest zaprojektowanie sukni dla Matki Bożej Częstochowskiej 
w formie plastycznej. 

• Na podstawie szablonu pobranego ze strony internetowej Wydziału 
Katechetycznego, uczniowie mają wykonać suknię do Ikony Matki Bożej 
Częstochowskiej (należy dobrze wydrukować szablon, nakleić go na tekturę 
lub na podobrazie malarskie). 

• Prace należy wykonać samodzielnie, w dowolnej technice plastycznej płaskiej 
(kredka, ołówek, malarstwo, mozaika, wyklejanka, wydzieranka, kolaż itp. 
w formacie szablonu – A3 (30/42 cm).  

• Etap szkolny organizują nauczyciele religii we współpracy z Księdzem 
Proboszczem i Dyrektorem Szkoły. 

• Roztrzygnięcie etapu szkolnego powinno odbyć się do 16 stycznia 2023 r. 
• Do etapu diecezjalnego należy przesłać do Wydziału Katechetycznego Kurii 

Diecezjalnej Włocławskiej najlepsze prace uczniów z klas I – III (Jeżeli 
w konkursie wzięło udział do 50 osób – dostarczamy do kurii 3 prace, a jeżeli 
powyżej 50 – 6 prac.) 

• Na odwrocie każdej pracy należy przykleić wypełnioną kartę zgłoszenia podaną 
poniżej. 

• Prace należy złożyć w Wydziale Katechetycznym przy ul. Gdańskiej 2/4 do dnia 
28 lutego 2023 r. 

• Prace oceniać będzie komisja powołana przez organizatora konkursu. 
• Ogłoszenie listy zwycięzców nastąpi 17 kwietnia 2023 r. na stronie internetowej 

www.diecezja.wloclawek.pl w zakładce Wydziału Katechetycznego. 
• Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w Muzeum Diecezjalnym we Włocławku 

(Plac Mikołaja Kopernika 3), dnia 10 maja 2023 r. o godz. 11:00. 
 
UWAGA!!! 
✓ W porozumieniu z Księdzem Proboszczem lub Dyrekcją można przygotować 

wystawę najciekawszych prac uczniów klas I-III w parafii lub w szkole. 
✓ Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. Prawa autorskie przechodzą na 

organizatora konkursu.  
✓ Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne promowanie ich prac przez 

organizatora konkursu oraz podanie ich danych osobowych do publicznej wiadomości. 

2. Konkurs literacki pt. „Piszemy list do Królowej Polski” (dla uczniów 
klas IV – VI szkół podstawowych): 

• Zadaniem konkursowym jest napisanie listu do Matki Bożej Królowej Polski. 
Uczniowie mają wybrać temat, o którym chcieliby napisać do Maryi. Może to być 
list, który „informuje“ Matkę Bożą o jakiejś ważnej zdaniem dziecka sprawie 

http://www.diecezja.wloclawek.pl
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osobistej, rodzinnej, parafialnej. Dla osób zainteresowanych historią, inspiracją do 
napisania listu może być lektura ciekawych książek: Henryk Bejda „Królowa 
Polski. Biografia“, Jan Dobraczyński „Spotkania Jasnogórskie“.  

• Listy należy napisać samodzielnie (wydruk komputerowy na papierze A4, 
objętość max. 1800 znaków ze spacjami).  

• Etap szkolny organizują nauczyciele religii we współpracy z Księdzem 
Proboszczem i Dyrektorem Szkoły. 

• Roztrzygnięcie etapu szkolnego powinno odbyć się do 16 stycznia 2023 r. 
• Najlepsze listy, zakwalifikowane do etapu diecezjalnego, należy przesłać wraz 

z metryczką zgłoszenia do Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej 
Włocławskiej przy ul. Gdańskiej 2/4 do dnia 28 lutego 2023 r. 
 (Jeżeli w konkursie wzięło udział do 50 osób – przysyłamy do kurii 3 prace, 
a jeżeli powyżej 50 – 5 prac.)  

• Prace oceniać będzie komisja powołana przez organizatora konkursu. 
• Ogłoszenie listy zwycięzców nastąpi 17 kwietnia 2023 r. na stronie internetowej 

www.diecezja.wloclawek.pl w zakładce Wydziału Katechetycznego. 
• Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w Muzeum Diecezjalnym we Włocławku 

(Plac Mikołaja Kopernika 3), dnia 10 maja 2023 r. o godz. 11:00. 

UWAGA! 
✓ Najciekawsze prace mogą być we fragmentach opublikowane w mediach katolickich. 
✓ Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. Prawa autorskie przechodzą na 

organizatora konkursu.  
✓ Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne promowanie ich prac przez 

organizatora konkursu oraz podanie ich danych osobowych do publicznej wiadomości. 

http://www.diecezja.wloclawek.pl
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karta zgłoszenia 
(naklejamy na pracę) 

Uczeń Imię……………………………………………………… 

Nazwisko………………………………………………… 

Telefon kontaktowy………………………………………

Klasa

Szkoła -  telefon, adres 

Parafia – tytuł, 
miejscowość 

Tytuł pracy 

Nauczyciel religii Imię i nazwisko………………………………………………….. 

Telefon kontaktowy…………………………………………. 

Email………………………………………………………………

.
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