
 

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie 

BUDOWAĆ DOM NA SKALE  

(Mt 7,24-27) 

Forma: prace literackie, plastyczne, fotograficzne, muzyczne 

Uczestnicy: dzieci, młodzież, młodzi dorośli 

(zapraszamy także  klasy szkolne oraz całe młode rodziny) 

 

Tematyka prac: 

Konkurs dla dzieci (do 12 roku życia): 

Zilustruj plastycznie lub słownie:  

DOM MOICH MARZEŃ 

Przykładem może być wiersz  dziesięcioletniej  Ewy Bender  
napisany przed kilkoma laty: 

Zbuduję dom z cegieł miłości 

Połączę je cementem radości 

Dach ułożę z dachówek szczerości 

Szyby będą ze szkła przyjaźni 

Pomaluję je farbą wyobraźni 

Fundamenty zrobię z betonu zrozumienia 

i dodam małe ziarenko cierpienia 

Płot zrobię z desek prawdomówności 

A furtkę z prętów czułości 

W ogrodzie posadzę róże życzliwości 

zaś obok nich trawę wyrozumiałości 

Tu zawsze będę miała schronienie 

Mieć taki dom to moje marzenie 

************************************************************************************************* 



 

Konkurs dla młodzieży  (od 13 do 18 roku życia): 

Odpowiedz w formie literackiej (opowiadanie, felieton, wywiad, wiersz … ), 

muzycznej lub plastycznej na pytanie skierowane do młodzieży  

przez Papieża Benedykta XVI 

dnia   27 maja 2006 r. w Krakowie: 

JAK ZBUDOWAĆ DOM,  

KTÓREMU NA IMIĘ ŻYCIE? 

 

************************************************************************************************* 

 

Konkurs dla  młodych dorosłych (od 19 do 35 roku życia) 

W nawiązaniu do wezwania Papieża Franciszka skierowanych do młodych ludzi  

w czasie ŚDM (30 lipca 2016), aby „nie mylić szczęścia z dobrą kanapą”  

odpowiedz w formie literackiej (opowiadanie, felieton, wywiad, wiersz … ), 

muzycznej lub plastycznej na pytanie: 

JAK ZBUDOWAĆ DOM, KTÓRY BĘDZIE  

NA SKALE POSTAWIONY? 



Regulamin Konkursu 

 

I. Organizatorzy Konkursu 

Podyplomowe Studium Relacji Interpersonalnych WFCH, Uniwersytetu Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

Towarzystwo Uniwersyteckie Fides et Ratio  

 

II. Organizacja Konkursu 

1. Warunkiem uczestnictwa jest przysłanie: 

-  jednej lub kilku prac wykonanych w dowolnie wybranej technice plastycznej 

(rysunki, obrazy kolaże - format A4, A3 lub większy, ale nieprzekraczający 

100 x70); mile widziane prace przygotowane do ekspozycji; 

- pracy literackiej (w formie opowiadań, wierszy, reportaży, wywiadów, 

pamiętników) wydrukowanej oraz nagranej na CD – do 10 stron tekstu;  

- zdjęć osobiście wykonanych, preferowane są zdjęcia logicznie powiązane np. 

tworzące opowieść  rodzinną w formie albumu; 

- piosenki  – osobiście skomponowanej i nagranej na CD.  

 

2. Każdą pracę należy zaopatrzyć w czytelnie wypełnioną kartę informacyjną 

(załączoną na końcu). 

 

3. Kryteria oceny: 

- zgodność z tematem; 

- refleksyjne, ciekawe, oryginalne ujęcie tematu, szczególnie ważna jest głębia 

przesłania; 

- walory kompozycyjne lub językowe. 

 

4. Termin nadsyłania prac: 1 marca 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego) 

 

5. Adres nadsyłania prac razem z kartą zgłoszenia: 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

ul. Wóycickiego 1/3 gmach 14 p. 1426 

01-815 Warszawa  

Z dopiskiem:  Konkurs „ZBUDOWAĆ DOM NA SKALE” 

Konkurs ma charakter jednoetapowy. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana 

przez Organizatorów. 

Ogłoszenie wyników dnia 7 marca 2017 roku na stronie współorganizatora Konkursu: 

www.stowarzyszeniefidesetratio.pl 

Prace Laureatów zostaną opublikowane na stronie Konkursu. Laureaci otrzymają dyplomy i 

nagrody rzeczowe. 

http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/


Wręczenie nagród nastąpi 18.03.2017 r. w auli Jana Pawła II Uniwersytetu Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie przy ul. Dewajtis 5, podczas uroczystej gali w ramach 

Kongresu Rodziny. 

 

III. Uwagi końcowe 

1. Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach i 

wyróżnieniach drogą elektroniczną oraz będą zaproszeni na finał Konkursu . 

2. Przyjazd uczestników i opiekunów na wręczenie nagród odbywa się na własny 

koszt. 

3. Organizatorzy nie odsyłają prac. 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo eksponowania prac plastycznych na 

wystawach pokonkursowych i publikacji prac literackich bez wypłaty honorarium 

dla autorów. 

5. Oceniane będą tylko prace z dołączoną kartą zgłoszenia i podpisanym 

oświadczeniem. 

6. Uczestnik, przesyłając pracę na Konkurs, oświadcza tym samym, że jest jej autorem i 

przy powstawaniu pracy nie zostały złamane prawa autorskie innych osób. 

7. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją i respektowaniem jego 

regulaminu. 

 



 

 

Karta zgłoszenia pracy na Konkurs 

BUDOWAĆ DOM NA SKALE  

Tytuł pracy 

………………………………………………………..…………………………………………………. 

Imię, i nazwisko i wiek  autora 

………………………………………………………..…………………………………………………. 

E-mail autora  

(w przypadku dzieci - rodzica lub opiekuna) 

………………………………………………………..…………………………………………………. 

W przypadku dzieci i młodzieży  - nauczyciel/opiekun prowadzący  

………………………………………………………..…………………………………………………. 

Klasa 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa szkoły i adres szkoły 

………………………………………………………..…………………………………………………. 

 

 

Data i czytelny podpis uczestnika Konkursu:  

………………………………………………………..…………………………………………………. 


