
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSÓW 

 

,,Dni Rodziny w gronie Rodziny ” 

 

Laureaci gminnego konkursu w ramach XXII Warmińsko Mazurskich 

Dni Rodziny pod hasłem   

 MIŁOŚĆ-MŁODOŚĆ-MAŁŻEŃSTWO-RODZINA 

,,Rodzina w czasie pandemii” 

 

 

Tegoroczne obchody XXII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny przebiegały w nieco innej 

formie niż zwykle. Pomimo to udało się zachęcić mieszkańców naszej gminy do współpracy 

rodzinnej w domowym zaciszu. W gminie Piecki  Dni Rodziny  obchodzone  były pod hasłem 

lokalnym ,,Dni Rodziny w gronie Rodziny”.  

Zaprosiliśmy całe rodziny objęte naszym wsparciem do udziału w konkursach propagujących 

wartości rodzinne: 

 „Rodzina to największy skarb”- konkurs plastyczny 

 ,,Tak wiele możemy wspólnie”-  videorelacja 

 ,,Ja i moja rodzina”- fotorelacja 

 Komisja konkursowa, w której skład wchodzili pracownicy GOPS w Pieckach wyłoniła 

laureatów konkursów. 

W kategorii wideorelacja –,,Tak wiele możemy wspólnie”. Nagrodę otrzymała rodzina Pana 

Stanisława K. z synem Witkiem lat 6 

W kategorii fotorelacja – ,,Ja i moja rodzina”. Nagrodę otrzymała rodzina Joanny i 

Przemysława G. z dziećmi Laurą lat 4, Adrianem lat 16 , Milanem lat 12 i Norbertem lat 5 

Nagrody wraz z gratulacjami przekazane zostały tym razem laureatom poprzez doręczenie do 

domu.  

 

 

                                                                                     Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!!!! 

                                                                                  Kierownik GOPS Pani Teresa Nowacka                                              

oraz asystenci rodzin 

  

 

 

 

Sporządził: 

Asystent rodziny w GOPS – Jolanta Ciesiulewicz 

 

Piecki 2020r 

 

 

Fotorelacja ,,Ja i Moja Rodzina” 

 



 



 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Wideorelacja  ,,Tak wiele możemy wspólnie” 

 
Przystępując do konkursu TAK WIELE MOŻEMY WSPÓLNIE organizowanego przez GOPS w 

Pieckach w ramach lokalnych obchodów XXII Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny , które 

w naszej gminie obchodzone są pod hasłem ,,Dni Rodziny w Gronie Rodziny”, nagrałem krótki 

filmik pt. ,, U nas w domu  wszyscy zdrowi” chciałem  pokazać, że nawet podczas trwającej 

epidemii, kiedy zamknięci jesteśmy w domach, wiele możemy zrobić wspólnie,  wykorzystać 

czas dystansu społecznego na budowanie relacji i zacieśnianie więzi rodzinnych. 

 "Duet Nocny Neon" - syn (6 lat) i ojciec (30 lat). 

"U nas  w domu wszyscy zdrowi" - utwór autorski. 

Syn- text, śpiew, keyboard, bongos, tło, pozytywne wibracje. 

Ojciec - muzyka, keyboard, mix, film. 

Piosenka powstała podczas jednej z posiadówek muzycznych w domowym zaciszu. Muzyka 

wyraża nasze emocje, strach i obawę  co będzie potem, czy jesteśmy bezpieczni, jak się chronić, 

jak chronić syna a jednocześnie jak zorganizować czas, by mimo trudnej sytuacji zapewnić 

dziecku właściwe wsparcie. Każdy z nas wie, że dzieci szybko się nudzą, nie da się ich zamknąć 

w domu, dlatego też wybraliśmy się z synem w plener  ( oczywiście  z zachowaniem wszelkich 

środków ostrożności) , gdzie dobrze się bawiliśmy budując i puszczając łódeczki na wodzie, 

nie zapomnieliśmy też o ochronie przyrody, poprzez wspólne zbieranie śmieci uświadomiłem 

dziecku, jak ważna jest  dbałość o naszą planetę. Filmik pokazuje , jak można zaplanować  sobie 

rodzinnie czas, jak wspólnie możemy przetrwać nawet tak trudny okres, jakim jest niewątpliwie 

czas epidemii COVID-19.  Polecam wszystkim rodzicom, by zamykając się przed zarazą nie 

zamknęli się na potrzeby najbliższych, a zwłaszcza na potrzeby naszych kochanych dzieci, by 

ten wspólnie spędzony czas zaowocował w przyszłości jakością pozytywnych  relacji w 

rodzinie oraz  zbudował silne oparte na mocnych fundamentach więzi rodzinne. 

 

 

 


