
 

 Diecezjalny konkurs literacko- plastyczny św. Jan Paweł II 

<< Przez Maryję do świętości – święty Stanisław Kostka >> 

 

Organizatorzy: 
Starostwo Powiatowe w Chełmie 
Kuria Metropolitarna w Lublinie 

Parafia Rzymsko- Katolicka w Siedliszczu 
Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu 

 
 

Starostwo Powiatowe w Chełmie,  Kuria Metropolitarna w Lublinie, Parafia Rzymsko- Katolicka w Siedliszczu oraz 
Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w 

Konkursie literacko- plastycznym św. Jan Paweł II,  

<< Przez Maryję do świętości” – święty Stanisław Kostka >> 

 

 
Cele konkursu: 

 popularyzowanie wiedzy o św. Janie Pawle II, Jego pontyfikacie oraz św Stanisławie Kostce. 
 ukazanie pontyfikatu Wielkiego Polaka jako świadectwa żywej wiary i nadziei, 
 podkreślenie znaczenia wiary w historii narodu polskiego oraz jego młodego Patrona św Stanisława Kostki 
 inspirowanie dzieci i młodzieży do odkrywania swoich talentów 
 dostrzeganie wartości wiary i modlitwy w drodze życiowej oraz odczytywania powołania przez młodego 

człowieka 
 poszukiwanie autorytetów w świętych przez młodych ludzi  

 
 

Adresat: 

Dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu chełmskiego 

i diecezji lubelskiej. 

 

 

Regulamin: 

1. Konkurs składa się z trzech niezależnych części: plastycznej, literackiej i fotograficznej 
2. konkursy oceniane będą w obrębie grup wiekowych: 

 klasy 0 – III, szkoła podstawowa ( prace plastyczne) 

 klasy IV – VII, szkoła podstawowa ( prace literackie i plastyczne) 

 klasy VIII oraz III gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne ( prace literackie i plastyczne) 

 VI –VIII, III gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne ( fotografia) 
 
 
 
 

 



 
ŚW STANISŁAW KOSTKA – OPOWIADANIE Z ŻYCIA WZIĘTE 

 
Dawno temu w XVI wieku żył Stasio. Był Polakiem. Jego rodzice Jan i Małgorzata, mieszkali 

w Rostkowie. Miał trzech braci: Pawła, Wojtka i Mikołaja. Miał tez dwie siostry, jedna z nich miała 
na imię Ania, a druga nie wiadomo. Staś, kiedy usłyszał bardzo śmieszny żart, to mdlał, więc ojciec 
mówił gościom, żeby nie żartowali za mocno i za często.  

Staś nie chodził do szkoły – nauczyciel przychodził do jego domu. Jak miał 14 lat, 
 to wspólnie z bratem trafił do szkoły Jezuitów – to taki zakon. Codziennie był na Mszy św, a raz  
w miesiącu spowiadał się. Na początku Stasio bardzo źle się uczył, ale po trzech latach był jednym  
z najlepszych studentów. Kiedy miał 15 lat, to zachorował na poważną chorobę. Właściciel domu, 
w którym mieszkał, nie chciał wpuścić do niego księdza. Wtedy modlił się i przyszła do niego  
św Barbara z dwoma aniołami i udzieliła mu Komunii św. Zaraz potem zobaczył Matkę Bożą  
z malutkim Jezusem. Maryja położyła Dzieciątko na jego rękach i kazała mu wstąpić do zakonu 
Jezuitów. No i wyzdrowiał. Chciał zrobić to, co poleciła mu Maryja. Jego tato jednak nie chciał dać 
zgody na wstąpienie do zakonu, więc Stasio wymyślił, że ucieknie. Jego spowiednik poradził mu, 
żeby nie uciekał do Rzymu, bo tam na pewno ojciec będzie go szukał, radził mu by uciekł  
do Augsburga. Szedł piechotą w stroju żebraka. Wyobraźcie sobie! Przejść piechotą 650 km! 

Stanisław został przyjęty na próbę. Wyznaczono mu zajęcia takie jak sprzątanie  
i pomaganie w kuchni. Stasio musiał przetrwać tę decyzję. Starał się robić wszystko, jak najlepiej 
umiał. Po jakimś czasie przełożony zakonu wysłał go z dwoma innymi młodymi zakonnikami  
do Rzymu. Znowu musiał wędrować pieszo. Do Rzymu dotarł w październiku 1567r. Tutaj nareszcie 
był szczęśliwy. Mógł się modlić i brać udział w różnych innych zajęciach jak wszyscy bracia. Martwił 
się jedynie listami, które dostawał od ojca. Były one pełne goryczy a nawet gróźb. W pierwszych 
miesiącach następnego roku Stanisław złożył śluby zakonne. Miał wtedy 18 lat. 

 10 sierpnia tego roku, napisał piękny list do Matki Bożej i włożył do kieszonki, którą miał  
w habicie na sercu. Wieczorem tego dnia poczuł się bardzo źle. Za trzy dni miał już bardzo wysoką 
gorączkę. Zakonnicy zanieśli go do szpitala przy zakonie. 14 sierpnia czuł się jeszcze gorzej.  
Miał dreszcze, gorączkę, mdliło go i z ust płynęła mu krew. Prosił żeby go położyli na ziemi. 
Zakonnicy spełnili jego prośbę. Dali mu też różaniec do ręki. Wtedy powiedział, że różaniec ten jest 
własnością Najświętszej Matki. Ci którzy byli przy tym mówili, że się nie bał bo ufał miłosierdziu 
Bożemu. Opowiadano też, że jego twarz zajaśniała i uśmiechał się. Mówił, że widzi Maryję. Umarł 
15 sierpnia.  

Za 100 lat papież ogłosił go patronem Korony Polskiej i Księstwa Litwy.  W XVIII wieku 
uznano go za świętego Kościoła Katolickiego. W XX w. papież Jan XXIII ogłosił o patronem polskich 
dzieci i młodzieży.  

Autor: Marta  lat 10 
 
 
 

Kategoria 
 prace literackie: 

Szkoła podstawowa- klasy IV- VII : 

  „Krótka modlitwa do patrona polskich dzieci i młodzieży św. Stanisława Kostki” 

Kl VIII,  III kl gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne:  

Święte nieposłuszeństwo, czyli jak odnaleźć swoją drogę do Boga (na podstawie życia św. Stanisława Kostki) – 
opowiadanie. 

 
 
 

Kategoria 
 prace plastyczne: 

Szkoła podstawowa- klasy 0- III: 

„Maryja – Królowa Polski” – portret - format A- 4, A- 3, techniki barwne malarskie i rysunkowe 



 

Szkoła podstawowa- klasy IV- VII: 

„Ilustracja do przytoczonego opowiadania o św Stanisławie Kostce”- format A- 4, A- 3, techniki barwne malarskie i 

rysunkowe  

 

Kl VIII, III gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne: 

„Sceny z życia św Stanisława Kostki–  komiks, 1 karta, format A- 2, A-3 techniki dowolne, praca barwna lub czarno-

biała 

 

 
Kategoria Fotografia 

Kl VIII, III kl gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne: 
„ Naród Bogiem silny - msze i uroczystości patriotyczno-religijne”- reportaż, zestaw do 5 zdjęć w formacie .JPEG w 

wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD o jak najlepszej rozdzielczości 

 

Zasady uczestnictwa: 

 Prace literackie należy przesłać wydrukowane na formacie A – 4 w objętości nie przekraczającej 2 stron 
znormalizowanego maszynopisu (Times New Roman, czcionka 12); 

 Udział w konkursie jest dobrowolny. Uczestnicy przyjeżdżają i przysyłają prace na własny koszt; 
 Laureaci otrzymują dyplomy uczestnictwa oraz nagrody, wyróżnieni dyplomy, opiekunowie- zaświadczenia; 
 Organizatorzy zapewniają nagrody, dyplomy, poczęstunek dla uczestników konkursu. 
 Prace tylko indywidualne oraz samodzielne!  Zawierające opis imię i nazwisko autora, opiekuna oraz telefon 

szkoły. 
 

 

Zgłoszenia (na załączonej karcie) oraz prace należy nadsyłać do dnia  

19 listopada 2018r (skutecznie). na adres: 
Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu, 

22 -130 Siedliszcze, 
z napisem „Konkurs Papieski” 

 

Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 28 listopada 2018r. o godz. 12.00 

w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu. 

 

Szczegółowych informacji udziela wicedyrektor, pani Małgorzata Lekan- Poliszuk, 

Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu tel. (082) 569-22-13 



Formularz zgłoszeniowy 

Powiatowo-Diecezjalnego konkursu literacko –plastycznego o św. Janie Pawle II 

<< Przez Maryję do świętości” – święty Stanisław Kostka >> 

Nazwa szkoły:  

Imię i nazwisko uczestnika, klasa:  

Kategoria wiekowa:   klasy 0 – III, szkoła podstawowa ( prace plastyczne) 

  klasy IV – VII, szkoła podstawowa ( prace literackie i plastyczne) 

  klasy VIII oraz III gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne ( prace 
literackie i plastyczne) 

  VI –VIII, III gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne ( fotografia) 

 

Tytuł pracy: 

  Plastycznej: 

  Literackiej: 

  Fotograficznej: 

 
 

……………………………………………………………………………………………… 

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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko opiekuna:  

 

…......................................................... 
podpis i pieczęć dyrektora szkoły 

 
 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację przez Zespół Szkół im. Henryka 

Sienkiewicza w Siedliszczu, podstawowych danych osobowych (imię i nazwisko), wizerunku i osiągnięć 

mojego dziecka na stronie internetowej szkoły oraz na opublikowanie na niej wyników konkursu o św. Janie 

Pawle II do wewnętrznego użytku szkoły zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami).  

 

Imię i nazwisko ucznia: .............................................................................................................. 

                                                               

 .……………………………… 

                                                                                    (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 


