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  KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY 

DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ 

zaprasza do  udziału  

w 

VI Diecezjalnym Konkursie Wiedzy i Konkursie Plastycznym  

o bł. Karolinie Kózkównie i św. Stanisławie Kostce 

"Wierność bł. Karoliny Kózki i męstwo św. Stanisława Kostki" 

organizowanego dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych w 

roku szkolnym 2019/2020 

 

Konkurs Wiedzy i Konkurs Plastyczny o bł. Karolinie Kózkównie i św. Stanisławie Kostce 

organizowany jest przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży diecezji zamojsko- 

lubaczowskiej i stanowi konkretną formę przybliżenia młodym ludziom postaci bł. 

Karoliny Kózkówny i św. Stanisława Kostki przez ukazanie uniwersalnego powołania do 

świętości i upowszechnienie wartości, które wyznawali i zasad, według których żyli 

zarówno bł. Karolina jak i św. Stanisław. 

 

Konkurs Wiedzy adresowany jest do uczniów szkół podstawowych kl. VI-VIII i szkół 

ponadpodstawowych. 

 

1. Poszczególne etapy odbędą się w następujących terminach:  

I etap   - eliminacje szkolne         -   21 października 2019 r.   godz. 10.00 

II etap  - eliminacje rejonowe  -   4  listopada 2019 r.  godz. 10.00  

III etap – finał diecezjalny        -   15 listopada 2019 r. godz. 10.00 

 

Na laureatów i zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. 

Za organizację konkursu na terenie diecezji odpowiada Koordynator diecezjalny. 

 

Regulamin 

  Konkurs Wiedzy o bł. Karolinie Kózkównie i św. Stanisławie Kostce 

 

 

I.  Postanowienia ogólne  

 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych kl. VI-VIII i szkół 

ponadpodstawowych. 
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2. Konkurs składa się z trzech etapów: 

- etap szkolny, 

- etap rejonowy, 

- etap diecezjalny –  finał. 

3. Za realizację konkursu na terenie diecezji odpowiada Koordynator diecezjalny. 

4. Sprawy organizacyjne prowadzi Sekretariat Konkursu. 

 

II. Etap szkolny 

 

1. Koordynator diecezjalny podaje do publicznej wiadomości pismo przewodnie wraz 

z regulaminem konkursu. 

2. Szkoła przekazuje wszystkim uczniom informacje o organizacji, terminie                                   

i zasadach udziału w konkursie.  

3. Nauczyciele religii do dnia 7 października 2019 r. zgłaszają dyrektorowi szkoły 

uczestników eliminacji szkolnych. 

4. Do dnia 15 października 2019 r. dyrektor szkoły przesyła pocztą elektroniczną do 

koordynatora konkursu zgłoszenie szkoły (wzór pisma – załącznik nr 1). 

5. Zadania na eliminacje szkolne konkursu zostaną przesłane w dniu konkursu rano na 

adres e-mail podany przez szkołę w zgłoszeniu.  

6. Eliminacje szkolne konkursu przeprowadza komisja powołana przez dyrektora 

szkoły, który odpowiada za organizację i przebieg konkursu. 

7. Etap szkolny we wszystkich szkołach odbywa się 21 października 2019 roku. 

8. Uczestnicy etapu szkolnego otrzymują pytania konkursowe w formie testu. 

9. Na rozwiązanie testu uczniowie mają 45 minut. 

10. Protokół z przebiegu eliminacji szkolnych wraz z pracami uczniów 

zakwalifikowanych do Etapu Rejonowego przewodniczący komisji szkolnej 

przekazuje do Koordynatora diecezjalnego dzień po eliminacjach szkolnych. 

11. Do eliminacji rejonowych z testu wiedzy o życiu bł. Karoliny Kózkówny                              

i św. Stanisława Kostki kwalifikują się uczniowie, którzy uzyskali 75% (lub min. 

trzech najlepszych uczniów ze szkoły).  

 

III. Etap rejonowy 

 

1. Za przeprowadzenie etapu rejonowego odpowiada Koordynator rejonowy (Ks. 

Asystent KSM w Rejonie) lub osoba przez niego wyznaczona. 

2. Uczestnicy etapu rejonowego otrzymują pytania konkursowe w formie testu. 

3. Na rozwiązanie testu uczniowie mają 45 minut. 

4. Sprawdzanie poprawności wykonanego testu dokonuje powołana przez 

Koordynatora rejonowego Komisja w oparciu o arkusz odpowiedzi.  

5. Do etapu diecezjalnego przechodzą uczniowie, którzy uzyskali 75% (lub min. 

trzech najlepszych uczniów ze szkoły).  

6. Etap rejonowy we wszystkich rejonach odbywa się 4 listopada 2019 roku. 
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IV. Etap diecezjalny - finał 

 

1. Za przeprowadzenie etapu diecezjalnego – finału odpowiada Sekretariat Konkursu. 

2. Analogicznie stosuje się punkty 2,3,4 z rozdziału III. 

3. Finał konkursu dobędzie się 15 listopada 2019 r. w Zamościu o godz. 10.00. 

 

  V. Dane osobowe 

1. Dane osobowe uczestników Konkursu oraz innych osób przekazujących swoje dane                                      

w związku z przeprowadzeniem i organizacją Konkursu będą przetwarzane zgodnie                           

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 

roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 

2. Administratorem danych będzie Organizator. Celem zbierania danych osobowych jest 

przeprowadzenie i organizacja Konkursu. 

3. Przystępując do Konkursu uczestnik potwierdza i oświadcza, że dobrowolnie 

przystępuje do Konkursu i zapoznał się oraz zaakceptował treść Regulaminu. 

4. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. 

5. Uczestnik Konkursu, wyraża zgodę na opublikowanie jego danych gdy zostanie 

laureatem któregokolwiek z etapów Konkursu. 

 VI. Postanowienia Końcowe 

1. Wgląd w sprawdzone testy na poszczególnych etapach Konkursu ma tylko 

Organizator. 

2. Decyzje Komisji na każdym etapie są ostateczne. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminów Konkursu w każdym 

czasie oraz zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.  

4. Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród będzie miało miejsce 15 listopada 2019 

roku  o godz. 14.00 w Zamościu. Wcześniej: 10.00 – etap diecezjalny – finał, 12.30 

– Msza św. dla wszystkich Konkursowiczów (par. MB Królowej Polski). 

5. Wszyscy uczestnicy etapu diecezjalnego otrzymują dyplomy, zaś nauczyciele 

zaświadczenia o przygotowaniu uczniów do konkursu. 

6. Nagrody rzeczowe w konkursie fundowane są przez organizatorów i sponsorów. 

Otrzymują je finaliści konkursu, odpowiednio do zdobytej liczby punktów. 

7. Prace konkursowe etapu centralnego są udostępniane do wglądu i przechowywane                         

w archiwum przez 2 lat. 
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Załącznik nr 1 

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

        pieczątka szkoły                                                                     miejscowość i data 

 

Koordynator Diecezjalny 

                                                       Diecezji ……………………………………….. 

                                                       Ks./PREZES .………………………………………… 

 

 

Informuję, że uczniowie Szkoły Podstawowej (VI-VIII)* /Szkoły Ponadpodstawowej* 
 

 

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

nazwa szkoły 

 

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

adres szkoły 

 

 

wezmą udział w roku szkolnym 2019/2020  

w VI Diecezjalnym Konkursie  

Wiedzy o bł. Karolinie Kózkównie i św. Stanisławie Kostce  

„Wierność bł. Karoliny Kózki i męstwo św. Stanisława Kostki” 

organizowanym przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. 

 

 

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

          e-mail szkoły                                                                           podpis dyrektora szkoły 

Liczba uczniów biorąca udział w etapie szkolnym Konkursu: ……………………………….... 

Imię i nazwisko koordynatora etapu szkolnego: .................………………………….………… 

Numer telefonu do koordynatora etapu szkolnego: ……………………………………………. 

E-mail do koordynatora etapu szkolnego: ……………………………………………...……… 

 

Zgłoszenie (skan) należy przesłać do 4.10.2019 r. na adres: ksm.zam-lub@prokonto.pl w wiadomości o 

temacie „Konkurs”. 

Na e-mail szkoły zostaną przesłane testy konkursowe w dniu Konkursu. 

 

*Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 

 
Program  merytoryczny konkursu 

 

Uczniowie biorący udział w konkursie winni wykazać się wszechstronną wiedzą z życia, męczeńskiej 

śmierci i dzieł powstałych pod patronatem bł. Karoliny Kózkówny oraz wiedzą z życia i drogi 

powołania św. Stanisława Kostki. 

Zakres wiedzy i umiejętności: znajomość podstawowych faktów biograficznych i dziejów kultu                                                

bł. Karoliny i św. Stanisława Kostki.  

Zadania konkursowe obejmują wiedzę i umiejętności zawarte w podanej literaturze. 

 

 

1. Szkoła podstawowa kl. VI –VIII 

 

Konkurs realizowany w formie pisemnej. 

 

LITERATURA: 

 

Eliminacje szkolne: 

  

1. Józef Trytek, Córa Tarnowskiej Ziemi – błogosławiona Karolina Kózkówna, Wydawnictwo Diecezji 

Tarnowskiej BIBLOS, Tarnów 2013. 

2. Ks. Janusz Cegłowski, Święty Stanisław Kostka – wczoraj i dziś, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 

2007. 

3. Papież Franciszek. Posynodalna Adhortacja Apostolska Christus vivit [nr 1-21] 

4. Inicjatywy Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej związane z 

25. rocznicą istnienia KSM w diecezji: www.ksm.zamojskolubaczowska.pl 

5. Jan Paweł II. List Apostolski Rosarium Virginis Mariae [wprowadzenie i I rozdział] 

https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/apost_letters/2002/documents/hf_jp-

ii_apl_20021016_rosarium-virginis-mariae.html  

Eliminacje rejonowe: 

 

Literatura jak do eliminacji szkolnych 

 

Dodatkowo: 

 

1. Papież Franciszek. Posynodalna Adhortacja Apostolska Christus vivit [nr 22-42] 

2. Dwadzieścia lat kultu błogosławionej Karoliny Kózkówny  w diecezji tarnowskiej: 

http://www.currenda.diecezja.tarnow.pl/archiwum/2010/03/art-32.php 

3. Homilia podczas beatyfikacji Karoliny Kózkówny: 

http://www.diecezja.rzeszow.pl/2015/04/homilia-jana-pawla-ii-beatyfikacja-bl-karoliny/ 

4. Jan Paweł II. List Apostolski Rosarium Virginis Mariae [II rozdział] 

https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/apost_letters/2002/documents/hf_jp-

ii_apl_20021016_rosarium-virginis-mariae.html 

 

 

Niektóre materiały można znaleźć na stronie www.ksm.zamojskolubaczowska.pl   

http://www.ksm.zamojskolubaczowska.pl/
https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/apost_letters/2002/documents/hf_jp-ii_apl_20021016_rosarium-virginis-mariae.html
https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/apost_letters/2002/documents/hf_jp-ii_apl_20021016_rosarium-virginis-mariae.html
http://www.currenda.diecezja.tarnow.pl/archiwum/2010/03/art-32.php
http://www.diecezja.rzeszow.pl/2015/04/homilia-jana-pawla-ii-beatyfikacja-bl-karoliny/
https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/apost_letters/2002/documents/hf_jp-ii_apl_20021016_rosarium-virginis-mariae.html
https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/apost_letters/2002/documents/hf_jp-ii_apl_20021016_rosarium-virginis-mariae.html
http://www.ksm.zamojskolubaczowska.pl/
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Eliminacje diecezjalne: 

 

Literatura jak do poprzednich eliminacji 

 

Ponadto: 

 

1. Papież Franciszek. Posynodalna Adhortacja Apostolska Christus vivit [nr 43-299] 

2. Materiały o bł. Karolinie Kózkównie przygotowane na jej wspomnienie: 

http://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/11-18a.php3 

3. Jan Paweł II. List Apostolski Rosarium Virginis Mariae [III rozdział i zakończenie] 

https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/apost_letters/2002/documents/hf_jp-

ii_apl_20021016_rosarium-virginis-mariae.html 

4. List Episkopatu Polski na Rok św. Stanisława Kostki 

http://episkopat.pl/list-episkopatu-polski-na-rok-swietego-stanislawa-kostki/ 

 

 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE 

Konkurs realizowany w formie pisemnej. 

Zadania konkursowe obejmują wiedzę i umiejętności zawarte w podanej literaturze 

 

LITERATURA: 

 

Eliminacje szkolne: 

 

1. Józef Trytek, Córa Tarnowskiej Ziemi – błogosławiona Karolina Kózkówna,  Wydawnictwo Diecezji 

Tarnowskiej BIBLOS, Tarnów 2013. 

2. Papież Franciszek. Posynodalna Adhortacja Apostolska Christus vivit [nr 1-21] 

3. Ks. Janusz Cegłowski, Święty Stanisław Kostka – wczoraj i dziś, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 

2007. 

4. Inicjatywy Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej związane z 

25. rocznicą istnienia KSM w diecezji: www.ksm.zamojskolubaczowska.pl 

5. Jan Paweł II, Posynodalna Adhortacja Apostolska Christifideles Laici [wprowadzenie i I rozdział] 

https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/adhortacje/christifideles.html#m0 

 

Eliminacje rejonowe: 

 

Literatura jak do eliminacji szkolnych 

Dodatkowo: 

 

1. Papież Franciszek. Posynodalna Adhortacja Apostolska Christus vivit [nr 22-201] 

2. Materiały o bł. Karolinie Kózkównie przygotowane na jej wspomnienie: 

http://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/11-18a.php3 

3. Dwadzieścia lat kultu błogosławionej Karoliny Kózkówny  w diecezji tarnowskiej: 

http://www.currenda.diecezja.tarnow.pl/archiwum/2010/03/art-32.php 

4. Jan Paweł II, Posynodalna Adhortacja Apostolska Christifideles Laici [II i III rozdział] 

https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/adhortacje/christifideles.html#m0 

Niektóre materiały można znaleźć na stronie www.ksm.zamojskolubaczowska.pl   

http://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/11-18a.php3
https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/apost_letters/2002/documents/hf_jp-ii_apl_20021016_rosarium-virginis-mariae.html
https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/apost_letters/2002/documents/hf_jp-ii_apl_20021016_rosarium-virginis-mariae.html
http://episkopat.pl/list-episkopatu-polski-na-rok-swietego-stanislawa-kostki/
http://www.ksm.zamojskolubaczowska.pl/
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/adhortacje/christifideles.html#m0
http://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/11-18a.php3
http://www.currenda.diecezja.tarnow.pl/archiwum/2010/03/art-32.php
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/adhortacje/christifideles.html#m0
http://www.ksm.zamojskolubaczowska.pl/
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Eliminacje diecezjalne: 

 

Literatura jak do poprzednich eliminacji 

Ponadto: 

1. Ks. Stanisław Bońkowski, Święty Stanisław Kostka, Płockie Wydawnictwo Diecezjalne 1986, 

[Początki kultu Świętego Stanisława Kostki, s. 165-177; Legendy z Życia Świętego Stanisława Kostki, s. 

179-207 (skan)] 

2. Papież Franciszek. Posynodalna Adhortacja Apostolska Christus vivit [nr 202-299] 

3. Homilia podczas beatyfikacji Karoliny Kózkówny: 

http://www.diecezja.rzeszow.pl/2015/04/homilia-jana-pawla-ii-beatyfikacja-bl-karoliny/ 

4. Jan Paweł II, Posynodalna Adhortacja Apostolska Christifideles Laici [IV i V rozdział] 

https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/adhortacje/christifideles.html#m0 

5. List Episkopatu Polski na Rok św. Stanisława Kostki 

http://episkopat.pl/list-episkopatu-polski-na-rok-swietego-stanislawa-kostki/  

 

VI Diecezjalny Konkurs  

plastyczny i plastyczno - literacki                                                                                            

o bł. Karolinie Kózkównie i św. Stanisławie Kostce 
"Wierność bł. Karoliny Kózki i męstwo św. Stanisława Kostki" 

organizowanego dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 

 

I. Organizatorzy:  

 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Zamojsko- Lubaczowskiej 
 

II. Cele: 

• przybliżenie postaci bł. Karoliny Kózkówny; 

• przybliżenie postaci św. Stanisława Kostki; 

• ukazanie uniwersalnego powołania do świętości; 

• upowszechnienie wartości, które wyznawali i zasad, według których żyli bł. Karolina i św. 

Stanisław. 

 

III. Warunki uczestnictwa: 

 

• konkurs plastyczny przeznaczony jest dla uczniów klas I-III, 

• konkurs plastyczno – literacki przeznaczony jest dla uczniów IV-V, 

• każda szkoła może zgłosić maksymalnie 3 prace w danej kategorii,  

• prace plastyczne powinny być wykonane indywidualnie, dowolną techniką, format dowolny, 

• prace plastyczne i literackie powinny posiadać metryczkę zawierającą: imię i nazwisko, wiek 

autora, nazwę szkoły, tel. kontaktowy, imię i nazwisko opiekuna oraz kontakt, 

• nie należy prac składać i rolować. Mile widziana oprawa w passe – partout, 

• prace niezgodne z wymogami regulaminu (niesamodzielne, plagiaty, publikowane wcześniej,  

uczestniczące w innych konkursach lub zniszczone w transporcie) będą zdyskwalifikowane. 

• prace przechodzą na własność organizatorów konkursu i nie będą zwracane autorom, 

• decyzje Jury konkursu są ostateczne, 

• uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie 

jego wizerunku do celów przeprowadzenia konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze 

zmianami).  

 

http://www.diecezja.rzeszow.pl/2015/04/homilia-jana-pawla-ii-beatyfikacja-bl-karoliny/
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/adhortacje/christifideles.html#m0
http://episkopat.pl/list-episkopatu-polski-na-rok-swietego-stanislawa-kostki/
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        IV.  Prace konkursowe będą oceniane w 2 kategoriach:  
 

       - I kategoria– KLASY  I-III szkoły podstawowe – (tylko praca plastyczna); 

      - II kategoria - KLASY IV-V  szkoły podstawowe – (praca plastyczna lub tekst poetycki); 

 

       V.  Kryteria oceny prac: 
     - zgodność z tematyką konkursu, 

     - oryginalność, 

    - estetyka wykonania. 

 

Prace należy przesłać do 31 października 2019 r. listownie do Koordynatora diecezjalnego: 

z dopiskiem „Konkurs o bł. Karolinie i św. Stanisławie”.  

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.  

 

Uczestników konkursu literackiego prosimy o wyrażenie przy pomocy tekstu poetyckiego 

konkursu plastycznego przy pomocy obrazu własnych refleksji nawiązujących do hasła konkursu. 

"Wierność bł. Karoliny Kózki i męstwo św. Stanisława Kostki". Liczymy na  ciekawe pomysły                                

i osobiste przemyślenia. 

 

Dla ułatwienia interpretacji tematu podajemy zagadnienia, które mogą być inspiracją dla uczestników 

konkursu: 

1. Swoją dobrocią, grzecznością, wyrozumiałością, pogodą ducha, radością, chęcią pomocy i usłużenia 

potrzebującym Karolina stawała się żywym obrazem Bożej miłości. 

2. Karolina kochała Boga nade wszystko, a bliźnich ze względu na Tego, który „do końca nas 

umiłował” (J 13,1). 

3. Jej życie dowodzi, że miłość Boga i bliźnich potrafi nadać najwyższy walor czynnościom 

najzwyklejszym.  

4. Męstwo św. Stanisława Kostki. 

5. Wierność Bogu i posłuszeństwo rodzicom. 

6. Wytrwałość w dążeniu do obranego celu. 

7. Jego podejście do bogactwa. 

8. Apostolstwo bł. Karoliny i św. Stanisława. 

9. Modlitwa patronów KSM. 

 

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami publikowanymi na stronie internetowej:  

https://www.facebook.com/blogoslawiona.karolina 

http://sanktuariumzabawa.pl/ 

http://www.stanislawkostka.eu 

Można skorzystać z filmu „Kwiecie polskiej ziemi” i „Zerwany kłos” oraz innych materiałów. 

 

Koordynator diecezjalny konkursu: 

Biuro Zarządu KSM 

ul. Wyszyńskiego 5 

22-400 Zamość 

Tel.: 696 345 191 

e-mail: ksm.zam-lub@prokonto.pl 

ksm.zamojskolubaczowska.pl 

facebook.com/ksmzamlub 


