
„Bóg stworzył wszystkich ludzi równymi  

w prawach, obowiązkach i godności, 

i powołał ich, aby żyli razem 

jako bracia i siostry”1. 

Pp. Franciszek  

 
 

 

DEKANALNY KONKURS LITERACKO – PLASTYCZNY  

„Świadectwo człowieczeństwa i wiary rodziny Ulmów” 
 

 

z okazji beatyfikacji Rodziny Ulmów 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
1 Dokument o ludzkim braterstwie dla pokoju światowego i współistnienia, Abu Zabi (4 II 2019 r.) 





REGULAMIN KONKURSU  

1. Organizator: Parafia pw. Świętego Michała Archanioła i Świętej Anny w Dydni,  

                            Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w Dydni. 
 

Patronat nad konkursem objęli: 

Arcybiskup Adam Szal – Metropolita Przemyski 

Parafia pw. Świętego Michała Archanioła i Świętej Anny w Dydni 

Adam Śnieżek - Poseł na Sejm RP 

ks. Jan Dąbal - Proboszcz Parafii w Dydni 

 

2. Cele konkursu: 

• zainteresowanie uczniów historią rodziny Ulmów z Markowej, 

• upowszechnienie wiedzy historycznej istotnej dla tożsamości narodowej i regionalnej,  

• kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych, 

• rozwijanie zainteresowań i zdolności, 

• rozbudzanie motywacji do samokształcenia, 

• rozwijanie wyobraźni i twórczego działania, 

• promowanie osiągnięć uczniów. 

3. Konkurs ma charakter indywidualny. Będzie rozpatrywany w trzech kategoriach 

wiekowych (klasy 0-IV, V-VI i VII-VIII). 

4. Przedmiot konkursu:  

Pierwsza kategoria wiekowa: praca plastyczna związana z życiem rodziny Ulmów. 

Druga i trzecia kategoria wiekowa: tekst prozatorski (np. opowiadanie historyczne, nowela, 

pamiętnik, dziennik, list) lub tekst poetycki zainspirowany historią rodziny Ulmów  

(np. hymn, elegia, ballada, piosenka, tren). 

5. Warunki uczestnictwa: 

• w konkursie mogą wziąć udział uczniowie z klas 0-VIII ze szkół podstawowych położonych 

na terenie Dekanatu Grabownickiego (Dydnia i Obarzym, Grabownica Starzeńska, 

Grabówka i Lalin, Humniska, Jabłonka, Jurowce, Niebocko, Końskie); 

• każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę; 

• przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem 

zgody na wykorzystanie utworów, przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie 

wizerunku uczestnika w celach promocyjnych związanych z konkursem (zał. 1). 

6. Forma prac konkursowych: 

• praca napisana na komputerze (format A4, czcionka 12, interlinia 1,5) licząca maksymalnie 

5 stron; 

• do pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy (zał. 1) oraz zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych (zał. 2). 

7. Polecane źródła / materiały: 

• "Ulmowie świadectwo sprawiedliwych" autor Krzysztof Łukasiewicz  

(YouTube 29'24"); 

• Co groziło za ukrywanie sąsiadów. Tragedia rodziny Ulmów z Markowej reż. Mateusz 

Kudła (YouTube 17'47"); 

• https://ipn.gov.pl/download/166/104602/DODATEKULMOWIEdruk.pdf 

 

 

 



8. Kryteria oceny prac konkursowych: 

• zgodność z tematem konkursu; 

• oryginalność prezentowanych treści; 

• walory literackie. 

9. Terminarz konkursu: 

• prace konkursowe należy nadesłać do 14 kwietnia 2023 r. na adres: 

Szkoła Podstawowa 

36-204 Dydnia 221 

lub 

e-mail: konkursy.spdydnia@gmail.com 

• zwycięzcy zostaną wyłonieni do 26 kwietnia 2023 roku; 

• do dnia 28 kwietnia 2023 roku laureaci konkursu i ich opiekunowie otrzymają zaproszenie 

do udziału we wręczeniu nagród; 

• dnia 5 maja 2023 roku odbędzie się uroczysta gala w Szkole Podstawowej w Dydni  

w czasie wizytacji kanonicznej Parafii Dydnia, podczas której Arcybiskup Adam Szal 

wręczy dyplomy i nagrody rzeczowe. 

10. Nagrody 

• laureaci I, II i III miejsca otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. 



Załącznik nr 1  

 

 

Formularz zgłoszeniowy  

DEKANALNY KONKURS LITERACKO – PLASTYCZNY  

„Świadectwo człowieczeństwa i wiary rodziny Ulmów” 

 

 

 

 

Imię i nazwisko uczestnika: …………………………………………………… 

Szkoła: ………………………………………………………………………… 

Klasa: …………… 

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego do konkursu:  

………………………………………………………………………………… 

 

 

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

 podpis uczestnika 

 

 

 



Załącznik nr 2 
 

DEKANALNY KONKURS LITERACKO – PLASTYCZNY  

„Świadectwo człowieczeństwa i wiary rodziny Ulmów” 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu  

oraz potwierdzenie zapoznania się  

z regulaminem i akceptacja jego zapisów 

 

 

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, w związku 

z przystąpieniem naszego dziecka      ………………………………………………………………… 

do konkursu, oświadczamy, że: 

  

1. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych naszego dziecka 

podanych w formularzu zgłoszeniowym przez 5 lat, licząc od daty ogłoszenia konkursu.  

2. Zezwalamy organizatorowi konkursu na nieodpłatne i nieograniczone ilościowo 

oraz terytorialnie wykorzystanie wizerunku naszego dziecka dla celów promocji konkursu: 

publikację zdjęć na stronie internetowej szkoły (spdydnia.pl) oraz na Facebooku. 

3. Przyjmujemy do wiadomości, że podanie danych jest niezbędne do uczestniczenia konkursie 

organizowanym przez Szkołę Podstawową w Dydni (Dydnia 221), która jest jednocześnie 

administratorem w/w danych. 

 

 

 

 

…………………………………………………………… 

(podpisy rodziców/opiekunów) 

 

 

 


