Konkurs wiedzy o życiu i działalności Ojca Świętego
Organizowany pod patronatem
CDN w Sanoku
Burmistrza Miasta i Gminy w Zagórzu
Rady Rodziców
i Dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Tarnawie Dolnej

ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II - MÓJ PATRON

Organizator: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tarnawie Dolnej
„ Młodość to czas, w którym człowiek odczuwa największą potrzebę akceptacji i wsparcia,
kiedy najbardziej pragnie być wysłuchany i kochany."
Jan Paweł II

Zalecana literatura pomocnicza:
1. „Jan Paweł II - Pielgrzym i Pasterz” , praca zbiorowa,
Wydawnictwo Podsiedlik Raniowski i spółka, Poznań 2003
2. Ks. Mieczysław Maliński „Droga do Watykanu
Jana Pawła II”. Wydawnictwo Literackie. Kraków 1991
3. Paweł Zuchniewicz „Nasz Papież. Historia życia Karola Wojtyły”. Wydawnictwo „M”.
Kraków 2002
4. Marek Skwarnicki „Jan Paweł II”
5. Błogosławiony Jan Paweł II. Historia życia.
Kraków 2012
6. Inne dostępne źródła.

Cele Konkursu:
•
•
•
•

Integrowanie młodzieży wokół chrześcijańskich wartości.
Rozpowszechnienie ideałów życia Ojca Świętego Jana Pawła II.
Rozwijanie talentów literackich i plastycznych dzieci i młodzieży.
Stwarzanie sytuacji umożliwiających uczniom sprawdzenie swoich umiejętności i
wiedzy.

Regulamin konkursu:
Do konkursu zapraszamy młodzież z klas III gimnazjów i klas VII - VIII szkół
podstawowych powiatu sanockiego, bieszczadzkiego, leskiego.
Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach: praca plastyczna i literacka.
Temat pracy plastycznej (jeden temat do wyboru – format A3, technika dowolna):
1. Wykonaj ilustracje do wiersza Jana Pawła II (jeden do wyboru z poniższych):
- „Stanisław” – druga zwrotka
- „Pieśń o słońcu niewyczerpanym” – dwunasta zwrotka
Temat pracy literackiej (jeden temat do wyboru):
1.

Jan Paweł II autorytetem młodych ludzi. (maksymalnie 2 strony A4 czcionka 12,
forma wypowiedzi dowolna)

2.

Jak rozumiesz słowa Jana Pawła II zawarte w wierszu „Po co mi mówisz”.
(format jak wyżej)

UWAGI DODATKOWE: udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez

uczestników zgody na przetwarzanie ich danych osobowych przez organizatora.



Prace należy przesłać do 06.05.2019 r. do organizatora konkursu
(do Gimnazjum w Tarnawie Dolnej).



Szkoła może nadesłać po 3 najlepsze prace z każdej kategorii.



Prace ocenia komisja konkursowa.



Rozstrzygnięcie konkursu, rozdanie nagród nastąpi podczas uroczystości Dnia
Patrona Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tarnawie Dolnej 17.05.2019 r. o godz.
9.30.



Uczestnicy i laureaci konkursu otrzymają nagrody i dyplomy, zaś opiekunowie
podziękowania.



Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela mgr Anna Kruczek nauczyciel Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tarnawie Dolnej, tel. 728 316 530.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.
Życzymy sukcesów!

