
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Olsztynie, 

Rada ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 

Stowarzyszenie Wspierania Działań Prorodzinnych „Forum Prorodzinne”  

ogłaszają 

XII Wojewódzki Konkurs Literacki 
 

„Trwałe, kochające się małżeństwo 

gwarantem szczęścia rodzinnego i osobistego” 
 

Dwunasta edycja Wojewódzkiego Konkursu Literackiego, którą pragniemy 

się wpisać w przebiegające pod hasłem „Rodzina drogowskazem życia” XVII 

Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny, ma zwrócić uwagę na bardzo istotną i – 

jak się wydaje – łatwą do zauważenia prawidłowość, że szczęście rodzinne i 

osobiste w ogromnym stopniu uzależnione jest od udanego, a więc kochającego 

się i trwałego małżeństwa, na którym, jak na fundamencie, owa rodzina jest 

zbudowana.  

Jakim drogowskazem życia będzie dla młodego pokolenia rodzina, w 

której ten fundament grozi zawaleniem lub już się rozpadł? Czy może być 

szczęśliwy ktoś, kto nie kocha i nie czuje się kochany? Czy może spokojnie 

budować swoją przyszłość ten, kto bezustannie nosi w sobie lęk, że zostanie 

zdradzony lub porzucony przez kogoś, komu bezgranicznie zaufał i ślubował 

mu miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że go nie opuści aż do 

śmierci? Czy dziecko może czuć się bezpiecznie w rodzinie, w której nie jest 

pewne trwałości małżeństwa własnych rodziców i gdy nie widzi na co dzień 

relacji miłości między nimi?  

Gdzie należy szukać źródeł współczesnego kryzysu małżeństwa i rodziny? 

Dlaczego rośnie fala rozwodów? Czy są w pełni szczęśliwe i jakie wartości 

rodzinne wynoszą dzieci samotnych matek czy ojców, dzieci z rozbitych rodzin, 

z wolnych związków, tzw. małżeństw na próbę, tzw. rodzin patchworkowych 

czy z domów dziecka? 

Czy tylko ekonomia i niedostateczna polityka na rzecz rodziny są 

przyczynami kryzysu demograficznego, czy też istnieją głębsze tego powody? 

 To tylko niektóre pytania, które posłużyć mogą jako pomoc w refleksji nad 

zawartym w temacie konkursu stwierdzeniem, że trwałe i kochające się 

małżeństwo jest gwarantem szczęścia rodzinnego i osobistego.  

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, do 

młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich, a także do studentów, osób dorosłych 



i starszych, w tym do rodziców, nauczycieli i wychowawców, a także do całych 

rodzin. 

Jak co roku, prace będą rozpatrywane w następujących kategoriach:  

1) listy, 2) wspomnienia i świadectwa, 3) wiersze, 4) inne. 

Prace nie przekraczające 5 stron maszynopisu, opatrzone imieniem, 

nazwiskiem, adresem (w przypadku uczniów także imieniem i nazwiskiem 

nauczyciela-opiekuna, nazwą i adresem szkoły, placówki wychowawczej czy 

ośrodka kultury) i informacją o wieku autora prosimy kierować do dnia 30 

czerwca 2015 roku pod adresem: 

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”,  

Oddział Okręgowy w Olsztynie  

ul. Prosta 5/6, 10-028 Olsztyn 

tel./fax 089-527-35-16 

e-mail: andrzej.taborski@interia.pl  

Nadesłane prace staną się własnością organizatorów i nie będą zwracane 

autorom. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość publikacji prac 

nagrodzonych bez honorariów autorskich. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie 

nagród i wyróżnień nastąpi podczas podsumowania XVII Warmińsko-

Mazurskich Dni Rodziny 23 października 2015 roku w Olsztynie. Laureaci 

zostaną poinformowani osobnym pismem o miejscu i terminie uroczystości 

wręczenia nagród i wyróżnień. Ponadto wybrane prace zostaną opublikowane na 

łamach „Biuletynu Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego” 

oraz zamieszczone na stronie internetowej: www.civitaschristiana.olsztyn.pl 
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