
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 - POLAK” 

 

Organizator: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tarnawie Dolnej 

 

     „Wśród różnych doświadczeń mojego posługiwania stale jestem świadomy tego, jak wiele 

zawdzięczam… temu dziedzictwu wiary, kultury i historii ,jakie wyniosłem z mojej ojczystej ziemi. (…) 

zabrałem ze sobą całą polską historię, kulturę, doświadczenie, język.”  

                                                                           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 II-III gimnazjów i klas VII szkół 
podstawowych powiatu sanockiego, bieszczadzkiego, leskiego  

 Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach: 
- praca plastyczna i literacka  

- praca plastyczna na temat: 

  Pokazanie polskości i patriotyzmu papieża Jana Pawła II (forma plakatu A3 

wykonana farbami) 

 Temat pracy literackiej (jeden temat do wyboru) 

1. „Ojczyzna jest darem i jest jednocześnie zadaniem” – jak Ty wcielasz w życie te 
słowa Ojca Św. Jana Pawła II (maksymalnie 2 strony A4 czcionka 12, forma 
wypowiedzi dowolna) 

2. „…wszędzie podkreślam moje polskie pochodzenie- trudno inaczej!” - jak Jan 
Paweł II pokazał rodakom i całemu światu swoją polskość.(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 07.05.2018r. 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 18.05.2018 r. o godz. 

10.00. 

 Uczestnicy i laureaci konkursu otrzymają nagrody i dyplomy, zaś opiekunowie 

podziękowania. 

 Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela mgr Melchior Ryniak,  mgr 

Anna Kruczek – nauczyciele Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tarnawie Dolnej, 

tel. 72831653, 134620500. 

 

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Życzymy sukcesów! 
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