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Ogólnopolski Konkurs pod tytułem „Rzeczpospolita Miłości” 

 

W obecnej sytuacji, w jakiej znajduje się nasz kraj, w czasie, w którym gościmy bardzo 

dużo uchodźców z Ukrainy niniejszym Konkursem pragniemy budować i wzmacniać 

właściwe postawy społeczne wśród młodego pokolenia Polaków. Liczymy, że w Konkursie 

wezmą udział również uczniowie z Ukrainy, jeżeli tacy znajdują się w poszczególnych 

szkołach. Konkurs może być okazją do wspólnego działania. Konkurs treściowo oparty 

jest o ABC Społecznej Krucjaty Miłości bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

 

Konkurs skierowany jest w szczególności do: 

Konkurs adresowany jest do nauczycieli, księży, a za ich pośrednictwem do młodzieży 

starszych klas szkół podstawowych i młodzieży szkół ponadpodstawowych. 

 

 

REGULAMIN KONKURSU „RZECZPOSPOLITA MIŁOŚCI” 

 

Konkurs w bieżącym semestrze inspirowany jest Społeczną Krucjatą Miłości ogłoszoną 

przez bł. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 1967 roku. Konkurs Pierwszy nawiązuje 

w pozytywny sposób do rzeczywistości, która wytworzyła się po inwazji Rosji na Ukrainę. 

Konkurs ma inspirować do pozytywnej pracy. Zadania konkursowe wprost nawiązują do treści 

Społecznej Krucjaty Miłości, ale są również pozytywną odpowiedzią uczniów na bieżącą 

sytuację. 

I ORGANIZATORZY  

1. Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Lublinie 

2. Parafia pw. św. Mikołaja w Lublinie 

3. Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” – Centrum Myśli Prymasa Wyszyńskiego 

4. Stowarzyszenie Pedagogów Natan 

5. Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo 

 

PATRONAT HONOROWY 

Kuratorium Oświaty w Lublinie  

 

PATRONAT MEDIALNY 

Gość Niedzielny  

 

II CELE KONKURSU  
1. Promowanie dorobku bł. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, a w szczególności ABC 

Społecznej Krucjaty Miłości.  

2. Kształtowanie właściwych postaw społecznych u młodego pokolenia, a w szczególności 

w obliczu wojny na Ukrainie i nowej sytuacji wynikłej z napływu dużej ilości uchodźców.  

3. Integrowanie młodzieży polskiej z młodzieżą ukraińską, która zaczęła uczęszczać do szkół 

polskich.  

4. Budowanie wspólnoty wartości społecznych w młodym pokoleniu Polaków i Ukraińców.  

5. Rozwijanie wrażliwości młodzieży na potrzeby drugiego człowieka, wychowanie 

do czynnego zaangażowania w różne formy pomocy.  
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6. Kształtowanie postawy otwartości na drugiego człowieka i odpowiedzialności za wspólnoty, 

w których żyjemy i funkcjonujemy.  

7. Budowanie dobrych wychowawczo środowisk szkolnych.  

 

III ZASADY KONKURSU 

1. Konkurs adresowany jest do nauczycieli, księży, a za ich pośrednictwem do młodzieży 

starszych klas szkół podstawowych i młodzieży szkół ponadpodstawowych. 

  

2. Nauczyciel zgłasza Zespół uczniów za pomocą Formularza Zgłoszeniowego umieszczonego 

na stronie Konkursu www.akademiamlodziezowa.pl/konkurs-abc-krucjaty. Zespół może liczyć 

dowolną ilość osób. W Formularzu zgłoszeniowym nauczyciel zgłasza osoby /najwyżej dwie/, 

które będą miały prawo udzielać odpowiedzi w Zadaniach „Zagadki o bł. Prymasie”. 

 

3. Zadania konkursowe 

Zadanie główne Konkursu: 

3.1. Zadanie główne Konkursu polega na zaprezentowaniu pomocy udzielanej uchodźcom 

z Ukrainy przez różne podmioty w środowisku lokalnych, z którego pochodzi Zespół. Można 

zaprezentować jedną akcję pomocy lub kilka. Forma prezentacji jest dowolna, np. opowiadanie, 

prezentacja multimedialna, fotorelacja, film, plakat, rzeźba, itp. Przedstawianie udzielanej 

pomocy powinno być zaprezentowane według następujących kryteriów: 

 

Lp. Nazwa i opis kryterium 
Ocena 

punktowa 

1. Oryginalna koncepcja prezentacji – każda forma zaprezentowania 

udzielanej pomocy jest dopuszczalna, mogą to zatem być prace 

plastyczne, literackie, rzeźby, filmiki nagrywane telefonem, prezentacje 

w PowerPoint, itp. – liczy się oryginalność. 

 

0 – 25 

 

2. Odniesienie w prezentacji do ABC Społecznej Krucjaty Miłości bł. 

Kardynała Wyszyńskiego – uzasadnijcie, jak udzielana pomoc 

realizuje ABC Społecznej Krucjaty Miłości, zaprezentujcie postawy, 

zachowania, które korespondują z zapisami ABC Krucjaty. 

 

0 – 20 

3. Uzasadnienie wyboru w Waszej prezentacji akurat takiej formy 

pomocy uchodźcom realizowanej w Waszej społeczności – dlaczego 

chcieliście zaprezentować tę właśnie pomoc, co było w przedstawionym 

działaniu takiego, co bardzo Was poruszyło, co jest warte pokazania, 

upowszechnienia, itp. Uwzględnijcie działania, które odpowiadały na 

potrzeby nie tylko materialne, ale także społeczne, rozwojowe i 

duchowe, zaprezentujcie różne formy pomocy, modlitwę, wsparcie dla 

dzieci, oryginalne sposoby zagospodarowania im czasu, pomoc 

medyczną, inne 

 

0 – 15 

4. Jakość wykonania formy prezentującej pomoc uchodźcom z 

Ukrainy 

 

0 – 15 

 

3.2. Do dnia 20 maja br. Zespół biorący udział w Konkursie  przesyła pracę na adres mailowy 

Organizatorów Konkursu wraz z załącznikami, (zdjęcie/skany prac plastycznych, 
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zdjęcie/skany prac literackich, filmiki w formacie Mp4, itp.). Adres emailowy, na który 

należy wysłać prace konkursowe: konkurs@akademiamlodziezowa.pl  

Formularze niekompletnie wypełnione nie będą oceniane. 

 

 

Zadania „Zagadki o bł. Prymasie: 

3.3. W każdy kolejny czwartek maja br./05.05,12.05,19.05, 26.05/, o godzinie 19.00 na kanale 

YouTobe Telewizja AM, ze studia Telewizji Młodzieżowej, wyświetlane będą krótkie filmiki 

fabularyzowane związane z tematyką ABC Społecznej Krucjaty Miłości, po których 

wyświetlane będą „Zagadki o bł. Prymasie”. Wskazane osoby w formularzu zgłoszeniowym 

mają prawo udzielania odpowiedzi.  

a/ Zespół, który prawidłowo odpowie na postawione pytanie, otrzyma do 5 punktów. Filmików 

będzie cztery, wyświetlane będą w każdy kolejny czwartek maja, zatem za odpowiedzi na 

zagadki Zespół może otrzymać łącznie 20 punktów.  

 

c/ Ważna jest również szybkość odpowiedzi na zagadki, będzie to brane pod uwagę 

w przypadku, jeżeli Zespoły otrzymają taką samą ilość punktów. Odpowiedzi Zespół przysyła 

przez formularz, do którego link będzie podany w opisie pod każdym filmem.  

 

4. Organizatorzy powołają Komisję Konkursową, każda praca Zespołu oceniana będzie 

niezależnie przez dwóch jurorów, łączna suma punktów uzyskanych od poszczególnych 

jurorów będzie wynikiem dla Zespołu z zakresu Zadania Głównego Konkursu. Jurorzy będą 

oceniać prace według podanych czterech kryteriów. Do punktów z Zadania głównego 

Konkursu dodane zostaną punkty uzyskane z odpowiedzi na Zagadki o bł. Prymasie. Łączna 

suma punktów określi, które miejsce w Konkursie zdobył Zespół.  

 

W przypadku, jeżeli dwa lub więcej zespołów otrzyma taką samą ilość punktów, wówczas 

brana jest pod uwagę liczba udzielonych poprawnych odpowiedzi na zagadki filmowe, a jeśli 

jest ona taka sama, wtedy szybszy zsumowany czas udzielenia odpowiedzi na zagadki. 

 

5. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w pierwsze wspomnienie Bł. Stefana Kardynała 

Wyszyńskiego, w sobotę 28.05.2022 w czasie Gali Konkursu. Gala Konkursu transmitowana 

będzie na żywo na kanale YouTobe Telewizja AM. Nagrody zostaną przesłane pocztą na adres 

nauczyciela, księdza lub innej dorosłej osoby odpowiedzialnej za Zespół Konkursowy. 

 

6. Nagrody główne, to nagrody w postaci bonów upominkowych w wysokości: 

a/ nagroda I – 2000 zł,  

b/ nagroda II – 1500 zł,  

c/ nagroda III – 1000 zł.  

6.1. Każdy Zespół, który uzyska w Konkursie co najmniej 50 punktów otrzyma Wyróżnienie.   

6.2. Nauczyciel, którego Zespół otrzymał jedną z trzech nagród otrzymuje dodatkowo bon 

upominkowy w wysokości odpowiednio: I nagroda – 300 zł, II nagroda – 200 zł, III nagroda – 

100 zł.  

6.3. Każdy nauczyciel otrzyma zaświadczenie o udziale jego Zespołu w Konkursie.  

 

mailto:konkurs@akademiamlodziezowa.pl
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7. Przed rozpoczęciem wykonywania prac konkursowych zaleca się, w ramach lekcji w szkole, 

przeprowadzenie zajęć na temat (materiały pomocnicze można znaleźć na stronie konkursu: 

www.akademiamlodziezowa.pl/konkurs-abc-krucjaty  

7.1. „Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia”. 

7.2. „Dlaczego pomagamy Ukraińcom - Kod kulturowy Polaków – jak został ukształtowany” 

7.3. „Wspólnoty, w których żyjemy – naturalne sale treningowe dobrych postaw społecznych”  

 

8. Nauczyciel zgłaszając Zespół do udziału w Konkursie zaznacza odpowiednie pole 

w Formularzu Zgłoszeniowym dotyczące przetwarzania danych osobowych, potwierdza tym, 

że posiada taką zgodę od rodziców.   

 

9. Udział w konkursie jest bezpłatny.  

 

10. Komisja oceniająca wykonanie Zadań Krucjaty i Zagadki o bł. Prymasie zostanie powołana 

przez organizatorów konkursu.  

 

 
 


