
PARAFIALNO-SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY I FOTOGRAFICZNY  
DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W NIEMCACH, 
ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ZIEMI LUBELSKIEJ W NIEMCACH,  
I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RUDCE KOZŁOWIECKIEJ 
 
 

„PIĘKNO NASZEJ STULETNIEJ ŚWIĄTYNI”  
„KAPLICZKI W KRAJOBRAZIE PARAFII” 

 

ZORGANIZOWANY Z OKAZJI 100-LECIA PARAFII 
 
 
POD PATRONATEM PARAFII P.W. ŚW. IGNACEGO LOYOLI W NIEMCACH 
 WSTĘP:  
Kościół parafialny w Niemcach jest nierozerwalnie związany z historią miejscowości i regionu 

został ufundowany przez właściciela Dóbr Niemce Ignacego Budnego  i wybudowany w 

latach 1906- 1909.  Parafia św. Ignacego z Loyoli zastała utworzona przez Ks. Bpa Franciszka 

Jaczewskiego 26.03.1014r. Stulecie Parafii Niemce skłania nas do ukazania  piękna  

architektury i wystroju sędziwej świątyni i kapliczek. 

 
I. ORGANIZATORZY: 
Ks. Proboszcz, katecheci pracujący w parafii Niemce, Parafialny Odział Akcji Katolickiej 

 
II. CELE KONKURSU 
1. Wzbudzanie zainteresowania dzieci i młodzieży historią, architekturą, pięknem położenia   

kościoła  pw. św. Ignacego Loyoli w Niemcach. 

2. Troska o zachowanie dziedzictwa kulturowego. 

3. Podnoszenie wrażliwości na obecność sakralnych wartości we współczesnym świecie. 

4.  Prezentacja dorobku młodzieży szkolnej w dziedzinie plastyki, fotografii. 

 

III. Konkurs realizowany jest ze środków finansowych Parafii i Akcji Katolickiej działającej przy 

parafii w Niemcach 

 
IV. UCZESTNICY: 
Uczniowie wszystkich klas  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach, Zespołu Szkół  im 

Ziemi Lubelskiej w Niemcach, Szkoły Podstawowej  w Rudce Kozłowieckiej. 

 
V. TEMATYKA KONKURSU 
Tematem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej lub fotograficznej ilustrującej piękno 

stuletniej świątyni pw. św. Ignacego Loyoli w Niemcach. Ilustracje mogą dotyczyć 

architektury zewnętrznej i  wnętrza, położenia kościoła, kapliczek. oraz Patronów naszej 

parafii. Przy realizacji pracy można uwzględnić aspekt  historyczny, aktualny lub przyszły. 

 
VI. WARUNKI UCZESTNICTWA: 
1. Wykonanie przez ucznia jednej pracy w dowolnie wybranej technice: 

- malarstwo (tempera, kredki, tusze kolorowe, collage, na szkle, na porcelanie i tkaninie), 

- rysunek i grafika (linoryt, drzeworyt, monotypia, techniki mieszane, itp.), 



- tkanina artystyczna (batik, filc, haft, tkactwo…), 

-  rzeźby, płaskorzeźby, 

- fotografia 

2. Wymiary prac dowolne, format prac malarskich  nie mniejszy niż A-4 , fotograficznych nie 

mniejszy niż A-5. 

3. Każda praca powinna być na odwrocie opatrzona kartą informacyjną zawierającą: 

 -  imię i nazwisko, wiek autora ,klasę, 

-  imię i nazwisko nauczyciela pod którego kierunkiem została wykonana  

 

VII. ZASADY OCENIANIA I NAGRADZANIA: 
 Prace będą oceniane i nagradzane z zachowaniem podziału na grupy wiekowe: 

1) uczniowie klas 0-3 Szkoły Podstawowej 

2) uczniowie klas 4-6 Szkoły Podstawowej 

3) uczniowie klas I-III Gimnazjum 

4) uczniowie  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

 Najciekawsze prace będą  nagrodzone i zaprezentowane na wystawie pokonkursowej   
w  kościele w czasie trwania Misji Świętych od dn.30.03.2014r. 
 
VIII. TERMINY: 
Prace na konkurs należy przekazać do kancelarii parafialnej lub katechetom do dnia 15 
marca 2014r. 
 
VIII. UWAGI KOŃCOWE: 
1. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę. 

2. Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora. 

3.Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają księża i katecheci.   

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE ! 
 
     www.niemce.kuria.lublin.pl 


