
W ROKU  

ZBIGNIEWA HERBERTA i IRENY SENDLEROWEJ 

 

ANIOŁOWO… 
...Bóg zsyła nam Anioły 

Choć nigdy nie wiemy pod jaką postacią 
Codziennie przyglądamy się ludziom, widzimy i dostrzegamy Anioły w oczach matki,  

uśmiechu ojca, uścisku dłoni przyjaciela,  
a jednak tak często zdarza nam się wątpić w ludzi i w Anioły... 

XI Gminny Konkurs Interdyscyplinarny 

pod patronatem  

Wójta Gminy Łabunie i Proboszcza Parafii Łabunie 

Referat Promocji i Rozwoju Gminy Łabunie  

i Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie 

ogłaszają  

XI Konkurs dla Mieszkańców  

Gminy Łabunie 

w kategorii  

literackiej, plastycznej i fotograficznejliterackiej, plastycznej i fotograficznej  

Poza konkursem, m.in.: anielskie kino, wystawy, Poza konkursem, m.in.: anielskie kino, wystawy, 

warsztaty anielskie, anielski przełaj, parada aniołów i warsztaty anielskie, anielski przełaj, parada aniołów i 

festiwal anielskich uczynkówfestiwal anielskich uczynków!!  
Finał: październik 2018 r. 



Drodzy uczestnicy!Drodzy uczestnicy!Drodzy uczestnicy! 

  

 To już  11. edycja naszego gminnego konkursu.  

 W  2018 r. przypada 20. rocznica śmierci Zbigniewa Herberta,  

który odważył się być wyprostowanym wśród tych, co na kolanach 

i 10. rocznica  śmierci Ireny Sendlerowej, która z największym po-

święceniem działała na rzecz ratowania drugiego człowieka.  

W  hołdzie tym wybitnym postaciom Gmina Łabunie organizuje Inter-

dyscyplinarny Konkurs literacko-plastyczno-fotograficzny. Konkurs 

skierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych. Jego celem jest ak-

tywizacja lokalnej społeczności i prezentacja twórczości mieszkań-

ców gminy Łabunie.  

W kalendarzu „anielskich” wydarzeń przewidziano również: anielskie W kalendarzu „anielskich” wydarzeń przewidziano również: anielskie 

kino, warsztaty anielskie, wystawy  fotograficzne i plastyczne, aniel-kino, warsztaty anielskie, wystawy  fotograficzne i plastyczne, aniel-

ski przełaj, paradę aniołów i festiwal anielskich uczynków! ski przełaj, paradę aniołów i festiwal anielskich uczynków!   

Inspiracją i celem jest DOBRO! Inspiracją i celem jest DOBRO!  

 

Wszystkim uczestnikom Aniołowa życzę,  

aby kierowali się w życiu tym, co dobre i szlachetne.  

Rok ten jest okazją do zapoznania się z twórczością Zbigniewa Her-

berta i  i działalnością Ireny Sendlerowej. Polecam zbiory łabuńskiej 

biblioteki… 

  

                                                                                                          Antoni Wojciech TurczynAntoni Wojciech Turczyn  

Wójt Gminy ŁabunieWójt Gminy Łabunie  

 

Łabunie, 20.02.2018  r.  



Regulamin Konkursu Literackiego 

Konkurs skierowany do mieszkańców gminy Łabunie (bez względu na 

wiek). Uczestnicy konkursu prezentują - w formie wydruku komputero-

wego i elektronicznie na adres a.piela@labunie.com.pl (czcionka Ti-

mes New Roman, rozmiar 12, odstępy 1,5) - wiersz lub prozę zgodne 

z tematem konkursu. (max. 3 strony A4). Podpisane godłem. W osob-

nym pliku należy umieścić rozwiązanie godła i swoje dane osobowe: 

imię i nazwisko autora, wiek.  

Uczestnicy powinni dołączyć oświadczenie o samodzielnym napi-

saniu utworów, zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wy-

korzystanie wizerunku w celach zw. z promocją, organizacją i 

przebiegiem konkursu (załącznik nr 1 do Regulaminu; 

www.labunie.com.pl.) 

 

Regulamin Konkursu Plastycznego 

Konkurs skierowany jest do przedszkolaków, uczniów i dorosłych 

mieszkańców gminy Łabunie. Uczestnicy wykonują zgodne z tema-

tem konkursu prace plastyczne dowolnymi technikami (haft, rzeźba, 

rysunek) w formacie  minimum A3. 

Prace zbiorowe nie będą oceniane. Na odwrocie pracy należy podać: 

imię i nazwisko autora, wiek.  

Uczestnicy powinni dołączyć zgodę na przetwarzanie danych oso-

bowych, wykorzystanie wizerunku w celach zw. z promocją, or-

ganizacją i przebiegiem konkursu (załącznik nr 1 do Regulaminu; 

www.labunie.com.pl.) 



Regulamin Konkursu Fotograficznego 

Konkurs skierowany jest do uczniów klas VI, VII, gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych oraz dorosłych mieszkańców gminy Łabunie. 

Uczestnicy prezentują elektronicznie do 3 zdjęć zgodnie z tematem 

konkursu. Prace w formacie .jpg; .png lub .tiff o wymiarach minimum 

1200x1600 pikseli i max w plikach nie przekraczających 3 MB należy 

nadsyłać na adres a.piela@labunie.com.pl w formie załączników do 

listu elektronicznego. W osobnym pliku należy umieścić swoje dane 

osobowe: imię i nazwisko autora, klasę, szkołę i wiek.  

Uczestnicy powinni dołączyć zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych, wykorzystanie wizerunku w celach zw. z promocją, 

organizacją i przebiegiem konkursu (załącznik nr 1 do 

Regulaminu; www.labunie.com.pl.) 

Irena Sendlerowa, fot. Maciej Zienkiewicz / AG Zbigniew Herbert, fot. PAP/CAF/P, Janowski  

Terminy i szczegółowe informacje: www.labunie.com.pl 

Serdecznie zapraszamy!!! 


