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serdecznie zapraszają wszystkich uczniów kl. 8 

szkół podstawowych oraz młodzież szkół średnich 

do wzięcia udziału 

w V Powiatowym Konkursie Poetycko – 

Literackim przebiegającym pod hasłem XX Dnia 

Papieskiego: „Totus Tuus”. 

Tegoroczny Dzień Papieski jest zaproszeniem do odkrycia na nowo 

przesłania, które mieści się w słowach „Cały Twój” i towarzyszyło naszemu 

świętemu od czasów biskupiej posługi. Być może wielokrotnie widzieliśmy to 

hasło na herbie papieskim Jana Pawła II. Warto jednak sięgać do głębi tych 

słów, bo miały one ogromne znaczenie w życiu Papieża Polaka. I z pewnością 

można zauważyć ich oddziaływanie również w naszej codzienności. 

W świecie, w którym coraz częściej obserwuje się odrzucenie Boga, 

ciągle aktualnym przesłaniem św. Jana Pawła II zdaje się być wezwanie do 

zawierzenia Maryi, a Bogu przez Maryję.  

Mamy nadzieję, że medytacje nad życiem i działalnością wielkiego 

papieża Polaka szczególnie w  tym roku, roku, w którym odchodzimy setną 

rocznicę Jego urodzin, przyniosą owoce w postaci pięknych prac konkursowych. 

Mimo jubileuszowego charakteru konkursu, ze względu na zapewnienie 

bezpieczeństwa jego uczestnikom związanego z trwającą pandemią, 

zrezygnowano z uroczystej gali wręczenia nagród. Jednocześnie organizatorzy 

konkursu zapewniają, że nagrody zostaną przesłane laureatom na adres szkoły 

podany w zgłoszeniu. 

 

  



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 12 października 2020 r. 

na adres: konkursy@zszpustkow.edu.pl  

2) lista z nazwiskami zwycięzców zostanie opublikowana 16 października 

(piątek) 2020 r. na stronie internetowej szkoły ZSZ w Pustkowie – 

Osiedlu: https://zszpustkow.edu.pl/ , 

3) dyplomy i nagrody dla zwycięzców zostaną przesłane na adres szkoły, do 

której uczęszcza osoba nagrodzona, 

4) nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na stronie 

internetowej szkoły, 

5) ponadto organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania fragmentu 

lub całości prac do publicznej prezentacji w celach promocyjnych 

konkursu. 

  

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 

https://zszpustkow.edu.pl/

