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Gorzów Wlkp. 20.09.2015. 

 

Szanowni Państwo - Dyrektorzy i Nauczyciele! 

    Drodzy Uczniowie Szkół Ponadgimnazjalnych Gorzowa Wlkp.! 

 
Zespół Szkół Ekonomicznych i Stowarzyszenie im. Brata Krystyna  mają  zaszczyt zaprosić Uczniów 

do udziału w VII Konkursie Teatralnym Szkół Ponadgimnazjalnych w ramach XIII Miejskiej Kampanii Edukacyjno – 

Informacyjnej „Obudź się - 2015!”   

Hasłem przewodnim tegorocznego Konkursu jest: „ZDROWA RODZINA WSZYSTKO PRZETRZYMA”. 

Pragniemy, aby w spektaklach o rodzinie, która może pokonać wszelkie trudności i kryzysy, wybrzmiała nie sama patologia i 

 zagrożenia, ale miłość i wartości oraz dobre wzory i rozwiązania, które pokażą jak rozwiązywać konflikty, zapobiegać 

rozpadowi rodzin.  

Rodzina jest pierwszym i najważniejszym środowiskiem wychowawczym i socjalizującym. Oddziałuje ono na dziecko 
najdłużej i najsilniej. Najdłużej, bo od urodzenia dziecka, a nawet wcześniej – już w okresie prenatalnym, aż do jego 
usamodzielnienia się. Najsilniej, ponieważ oddziaływania rodzicielskie wynikają najczęściej z miłości macierzyńskiej 
i ojcowskiej, z więzów, jakie łączą rodziców z dziećmi, dzieci z rodzicami oraz dzieci między sobą. Stąd też rodzina ma 
ogromny wpływ na kształtowanie się cech psychicznych i zachowanie dziecka. Rodzina jest najbardziej powszechnym 
środowiskiem wychowawczym. Oddziałuje na zachowanie się dziecka zarówno wewnątrz rodziny, jak i na zewnątrz, na jego 
ustosunkowanie się do innych osób, do świata wartości, do systemu norm i wzorów postępowania. W prawidłowo 
funkcjonującej rodzinie tkwią walory wychowawcze nie do zastąpienia przez inne środowisko. 

W rodzinie dziecko uczy się z różnym nasileniem i w różnym zakresie nawiązywania kontaktów społecznych, najpierw 
z matką i ojcem, następnie z pozostałymi członkami rodziny. Zdobywa pierwsze doświadczenia we współżyciu i współdziałaniu 
z ludźmi. To wiązanie przeżyć emocjonalnych z rodziną nadaje jej pewien swoisty rys, co wyróżnia ją spośród innych środowisk 
wychowawczych. Rodzina w sposób najbardziej naturalny może uczyć miłości i życzliwości. Wpływ, jaki wywiera na dziecko 
jest wpływem najwcześniejszym i mającym cechy znacznej trwałości. Tu dziecko podlega powszechnemu oddziaływaniu 
wychowawczemu. Rodzina kształtuje postawy, kieruje poznawanie przez dziecko procesów przyrody i kultury, zjawisk i faktów 
otaczającego świata. Dziecko naśladuje zachowanie się osób, z którymi jest emocjonalnie związane, przyjmuje style bycia, 
sposób zachowania się i stara się postępować tak, jak wyobraża sobie rodziców w konkretnej sytuacji. Jeśli rodziców łączy 
z dziećmi żywa więź emocjonalna wiek nastolatka nie potrafi zaburzyć porozumienia między nimi oraz zaprzepaścić tego, 
czego go nauczyli. Rodzina jest mocno powiązana z życiem gospodarczym, społecznym i politycznym kraju i społeczeństwa. 
Swoistość a zarazem skuteczność wychowania i socjalizacji w rodzinie dokonuje się często poprzez żywiołowe, spontaniczne 
codzienne zdarzenia we wspólnocie rodzinnej, rzadziej natomiast staje się procesem planowym, świadomym i ukierunkowanym 
w realizacji określonych zadań wychowawczych. 

Rodzina jest środowiskiem, w którym tkwią najważniejsze możliwości wszechstronnego rozwoju człowieka. 
Uczy odróżniać dobro od zła. Rozumieć, co jest pożyteczne, a co szkodliwe, co godne pochwały lub nagany. W rodzinie 
kształtuje się osobowość ludzi, tu też zachodzą procesy zmierzające do samodzielnego pełnienia w przyszłości ról 
rodzicielskich. Osobowość dziecka kształtuje się pod wpływem konkretnych sytuacji dnia powszedniego i warunków życia, jakie 
stwarzają mu rodzice, społeczeństwo i państwo. Rozwój społeczny dziecka to stopniowe poznawanie zewnętrznego życia, 
gromadzenie własnych, osobistych doświadczeń. Dziecko, wchodząc we wzajemne stosunki z dorosłymi, uczy się rozumieć 
życie psychiczne drugiego człowieka, uwzględniać je we własnym postępowaniu. Stąd też środowisko rodzinne najwcześniej, 
najpełniej i najgłębiej wprowadza dziecko w świat wartości jednostkowych (osobistych) i społecznych, ukazuje mu różne 
zadania oraz uczy sposobów i form, za pomocą, których można te zadania osiągnąć. Dziecko pozbawione silnej więzi 
emocjonalnej, więzi rodzinnej nie ukształtuje w swej osobowości prospołecznego nastawienia do innych ludzi, będzie 
prezentować w swym dalszym życiu postawę obojętności do innych osób, a nawet agresywnych zachowań. Rodzina odgrywa 
podstawową rolę w procesie kształtowania osobowości dziecka, głównie, dlatego, że jej wpływy i oddziaływania rozpoczynają 
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się w okresie, gdy osobowość dziecka jest szczególnie plastyczna, a także, dlatego, że w pierwszych latach jego życia rodzina 
jest właściwie jedyną grupą społeczną, która oddziałuje w sposób bezpośredni. Słuszny, zatem jest pogląd, że rodzina pełni 
niezastąpioną funkcję i odgrywa najważniejszą rolę w rozwoju społecznym dziecka. 
           W Gorzowie Wielkopolskim RODZINA ma bardzo słabą kondycję. Powód? Nieodpowiedzialnie zawarte małżeństwa, 
unikanie małżeństwa, bieda, brak pracy, migracje, unikanie odpowiedzialności za dzieci, które przychodzą na świat z tych 
nieodpowiedzialnych relacji i związków.  

Młodzi ludzie mogą bardzo dużo powiedzieć o rodzinie – swojej i innych. Opowiedzenie pouczającej historii 
o  problemach rodziny i o tym jak zwycięsko można dzięki współpracy wszystkich jej członków może stanowić dla młodych 
twórców i aktorów duże wyzwanie: zarówno w zakresie poszukiwań pomysłu na spektakl, jak i w odkrywaniu świata wartości 
wyższych, osiąganiu wyższego stopnia refleksji i dojrzałości, w przekraczaniu progu dorosłości. Wierzymy, że każdy spektakl, 
jego przekaz edukacyjno – profilaktyczny oraz proces twórczy, w którym uczestniczyć będzie młodzież gorzowskich szkół 
ponadgimnazjalnych,  dalece wykracza poza – nachalnie lansowany przez media - wieczny luz i nieustającą zabawę, która 
w żaden sposób nie przygotowuje młodzieży do nieuniknionego – dla większości – zadania: założenia rodziny i wychowania 
dzieci. 

      

Regulamin konkursu 

Do udziału zaproszeni są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Gorzowa Wlkp. Szkoła zgłasza deklarację udziału w 

Konkursie do dnia 15 października 2015 roku.  

1. Rejestracja udziału odbywa się drogą poczty elektronicznej:   if-k@wp.pl. W zgłoszeniu należy podać nazwę, adres 

szkoły, nazwisko Opiekuna i telefon kontaktowy. 

2. Uczniowie samodzielnie lub pod kierunkiem nauczyciela tworzą spektakl trwający  max 20 min.  

3. Scenariusz musi być zgodny z myślą przewodnią: „Zdrowa rodzina wszystko przetrzyma”. Scenariusz musi mieć 

charakter autorski, twórczy – nie może być adaptacją istniejącego utworu innego autora.  

4. Szkoła zgłasza do 30 listopada 2015 drogą poczty elektronicznej: if-k@wp.pl nazwę szkoły, tytuł spektaklu, listę imienną 

aktorów oraz  informację, jakie rekwizyty organizator ma zabezpieczyć (udostępnić sprzęt multimedialny i nagłaśniający,  

krzesła, stoły, parawan itp.). Każda Szkoła zabezpiecza podstawowe, przenośne rekwizyty we własnym zakresie.  

5. Wskazane jest, by zgłoszone spektakle odbyły próbę generalną przed szerszym audytorium - uczniami  i nauczycielami 

swojej szkoły. Prosimy o ćwiczenie emisji głosu, gdyż aktorzy grać będą bez mikrofonów. 

6. Każda ze szkół może wystawić tylko jedną  sztukę.   

7. Każda szkoła może wziąć ze sobą widzów – uczniów z własnej szkoły – max. 15 osób.  

8. Konkurs  spektakli  odbędzie się 10 grudnia 2015 roku o godz. 10.00 w Auli Zespołu Szkół Ekonomicznych  przy 

ul. 30 stycznia 29 w Gorzowie Wlkp. – Zwycięzcy ostatniej edycji Konkursu. 

9. Konkurs  poprzedzi losowanie kolejności wystąpień o godz. 9.30. W losowaniu udział wezmą  opiekunowie.  

10. Uczestnicy mogą się zgłaszać od godz. 8.30, po czym  przechodzą do pomieszczeń w  celu przebrania się itd. 

11. Do Komisji oceniającej zaproszeni zostaną: Aktor Teatru im. Juliusza Osterwy, Reżyser Teatru Maski i Twarze, 

Przedstawiciel Urzędu Miasta, Przedstawiciel Stowarzyszenia im. Brata Krystyna. 

12. Ocenie podlegać będą m.in.: zgodność scenariusza z tematyką, zastosowane środki wyrazu i rekwizyty, scenografia, 

muzyka, walory i wrażenia  artystyczne, jasność przekazu, wymiar etyczny (spektakl może pokazać patologie czy 

dysfunkcje w rodzinie, ale nie może z niego wybrzmieć np. pochwała zła, przemocy, obraza wartości religijnych). 
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13.  Zakładamy, że podczas Konkursu  wyłonieni zostaną laureaci trzech pierwszych miejsc, którym nagrody zostaną wręczone 

w grudniu na specjalnie zorganizowanym spotkaniu w Sali Urzędu Miasta.  

14. Planujemy przyznanie pucharów dla: 

o szkoły – laureata I m-ca 

o szkoły – z wyboru publiczności, 

oraz wyróżnienia Jury dla najlepszego aktora. 

15. Wszyscy uczestnicy konkursu: uczniowie, nauczyciele – opiekunowie i Dyrekcje szkół otrzymają dyplomy uczestnictwa.  

16. Nagrody rzeczowe dla laureatów trzech pierwszych miejsc VII Konkursu  Teatralnego sfinansowane będą z budżetu 

Miasta  Gorzowa Wlkp.:  I m ce  (wartość: 2.500. zł), II m-ce  (wartość: 2.000 zł) i III m-ce (wartość: 1.500 zł), wyróżnienie 

dla najlepszego aktora (wartość:  250 zł).  

17. Laureaci dalszych miejsc otrzymają dyplomy i słodycze. 

18. Szkoły macierzyste wszystkich uczestników otrzymają dyplomy gratulacyjne. 

19. Informacja i publikacja wyników na stronie internetowej Stowarzyszenia im. Brata Krystyna www.bratkrystyn.pl zostanie 

zamieszczona najpóźniej nazajutrz po ogłoszeniu wyników Konkursu. 

20. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się na spotkaniu w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. Planowany wstępnie termin to 

17 grudnia 2015. Podczas spotkania wystąpi Laureat I miejsca. 

 

W imieniu Organizatorów zapraszamy serdecznie do udziału - 

 

mgr Iwona Filon – Król    mgr  Jarosław Kapelarz 

 

Dyrektor ds. społecznych i zarządzania       Dyrektor Zespołu Szkól Ekonomicznych 

    Stowarzyszenia im. Brata Krystyna             im. Stefana Starzyńskiego 

    w Gorzowie Wlkp.         w Gorzowie Wlkp. 

 

http://www.bratkrystyn.pl/

