
� Prace należy przesłać do 08.05.2015r. do 

organizatora konkursu( do CDN w Sanoku) 

� 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 

18.05.2015 r. o godz. 10.00 

� Uczestnicy i laureaci konkursu otrzymają nagrody 

i dyplomy, zaś opiekunowie podziękowania. 

� Szczegółowych informacji na temat konkursu 

udziela mgr Maria Obal i mgr Anna Kruczek – 

nauczyciele Gimnazjum im. Jana Pawła II 

w Tarnawie Dolnej, tel. 72831653, 134620500 

 
 
 
 
 
 
 

Serdecznie zapraszamy do wzi ęcia udziału w konkursie 

i życzymy sukcesów! 

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- 
PATRONEM MŁODYCH” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

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 gimnazjów  

powiatu sanockiego, bieszczadzkiego, leskiego 
� Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch 

kategoriach: 
- praca plastyczna i literacka  
 
- praca plastyczna na temat : 
 
Interpretacja utworu Karola Wojtyły(Jana Pawła II 

”Pieśń o słońcu niewyczerpanym” (technika 
dowolna, Format A3) - tekst wiersza w załączniku 

 
 
� Temat pracy literackiej ( jeden temat do wyboru) 

Rozwiń jedną z poniższych myśli: 
1. Zadawajcie sobie pytanie: jak powinienem przeżyć 
swoje życie, aby go nie zmarnować? Na jakim 
fundamencie powinienem je budować, aby było naprawdę 
szczęśliwe? - (maksymalnie 2 strony A4 czcionka 12, 
forma wypowiedzi dowolna) 
 
2. Bądźcie wymagający wobec otaczającego was świata, 
ale przede wszystkim wymagajcie od siebie samych... 
bądźcie z tego dumni! Nie popadajcie w przeciętność, nie 
ulegajcie dyktatom zmieniającej się mody, która narzuca 
styl życia niezgodny z chrześcijańskimi ideałami. Nie 
sprawcie Mi zawodu... - (format jak wyżej) 
 
UWAGI DODATKOWE:  udział w konkursie jest jednoznaczny z 
wyrażeniem przez uczestników zgody na przetwarzanie ich danych 
osobowych przez organizatora. 


