
  STAROSTWO POWIATOWE W DĘBICY, 

KS. DZIEKAN ROMAN WOŹNY – PROBOSZCZ 

PARAFII PW. ŚW. STANISŁAWA BM 

W PUSTKOWIE – OSIEDLU 

ORAZ SZKOLNE KOŁO CARITAS 

W ZSZ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE 

W PUSTKOWIE – OSIEDLU  

 

 
serdecznie zapraszają wszystkich uczniów kl. 8 szkół podstawowych oraz 

młodzież szkół średnich do wzięcia udziału w Powiatowym Konkursie 

Poetycko – Literackim przebiegającym pod hasłem XIX Dnia Papieskiego: 

„Wstańcie, chodźmy!”. 

Tegoroczny Dzień Papieski jest nie tylko zaproszeniem do lektury książki 

„Wstańcie, chodźmy!” Jana Pawła II, ale i do zatrzymania się nad przesłaniem 

I papieskiej pielgrzymki do Ojczyzny w 1979 roku, od której minęło 40 lat.  

Warto wspomnieć wskazania papieża, by popatrzeć ponownie na 

chrześcijańskie korzenie Polski, czyli to, co wstecz, ale i na to, co przed nami – 

na horyzoncie nadziei związanej z ufnością pokładaną w Bogu. Bo powołanie 

człowieka to tajemnica pamięci i tajemnica przyszłości. Jego życia nie można 

oddzielić od Chrystusa, dlatego wyjątkowo wybrzmiewa prośba papieża: „Niech 

zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!” 

Mamy nadzieję, że medytacje nad życiem i działalnością wielkiego papieża 

Polaka przyniosą owoce w postaci prac konkursowych. 

CELE KONKURSU: 

1) Przybliżanie i propagowanie wśród młodzieży nauczania Jana Pawła II,  

2) Poszerzanie i utrwalanie wiadomości o życiu i dorobku Papieża Polaka, 

3) Ukazanie młodzieży wzoru do naśladowania w osobie Jana Pawła II, 

4) Kształtowanie i rozwijanie zdolności literackich. 

 

 



KATEGORIE KONKURSOWE:  

Kategoria I  poetycka: uczestnicy piszą jeden wiersz dowolnej długości 

inspirowany przemyśleniami, życiem i działalnością Jana Pawła II w nawiązaniu 

do hasła konkursowego (może to być tekst utworu hip-hopowego). 

Kategoria II  literacka: esej nawiązujący do hasła konkursu. 

Praca musi zawierać imię i nazwisko autora, wiek, nazwę szkoły, imię 

i nazwisko opiekuna oraz zgodę na przetwarzanie danych w ramach konkursu. 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

1) termin nadsyłania prac konkursowych do dnia 10 października 2019 r. 

na adres: konkursy@zszpustkow.edu.pl  

2) uroczyste ogłoszenie wyników konkursu połączone z wręczeniem nagród i 

dyplomów odbędzie się 16 października (środa) 2019 r. o godz. 10.30 

w ZSZ w Pustkowie – Osiedlu, 

3) opiekunowie zostaną poinformowani o wynikach konkursu, 

4) informacje o konkursie i jego wynikach zostaną ogłoszone na stronie 

internetowej szkoły, parafii, Starostwa Powiatowego, 

5) organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania fragmentu lub całości 

prac do publicznej prezentacji w czasie podsumowania konkursu oraz do 

wykorzystania wizerunku uczestnika w celach promocyjnych konkursu, 

6) nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na stronie 

internetowej szkoły, parafii i Starostwa Powiatowego.  

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie: 

Starostwo Powiatowe w Dębicy, 

Ks. Dziekan Roman Woźny – proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM 

w Pustkowie – Osiedlu, 

Dyrektor ZSZ w Pustkowie – Osiedlu, 

Opiekunowie Szkolnego Koła Caritas: ks. Janusz Bociek, Bernadeta Krupa oraz 

Regina Dykiel 


