Regulamin VI Międzyszkolnego Konkursu Literackiego

I. Postanowienia ogólne:
1. Organizatorem Międzyszkolnego Konkursu Literackiego jest
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie, honorowy
patronat sprawują: Jego Eminencja Ksiądz Kardynał
Franciszek Macharski, Starosta Bocheński Pan Jacek
Pająk oraz Wójt Gminy Łapanów Pan Jan Kulig.
2. Konkurs jest integralną częścią XII Pieszego Rajdu
Szlakiem Papieskim Łapanów – Niegowić.
II. Cele konkursu:
1. Pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży na temat Osoby
i nauczania Jana Pawła II.
2. Rozwój twórczości dzieci i młodzieży.
III. Warunki konkursu:
1. Zadaniem uczestników jest napisanie oryginalnej, nigdzie
niepublikowanej i nienagradzanej pracy literackiej na
zamieszczony w załączniku temat.
2. Forma pracy dowolna.
3. Obowiązują wyłącznie prace indywidualne.
4. Praca powinna zawierać imię, nazwisko, wiek autora, nazwę
i adres szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna.
5. Nadesłane prace będą oceniane w czterech kategoriach
wiekowych:
– uczniowie szkoły podstawowej klas I – III
– uczniowie szkoły podstawowej klas IV- VI
- uczniowie gimnazjum
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
6. Prace należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 29
kwietnia 2011 roku.
7. W związku z dużą popularnością konkursu, można nadesłać

maksymalnie 5 najlepszych prac z każdej kategorii wiekowej.
IV. Wyłanianie laureatów konkursu:
1. Kryteria oceny prac:
a)zgodność z tematyką i wartość merytoryczna
b)walory literackie
c)oryginalność ujęcia tematu
d)estetyka
2. Laureaci zostaną wyłonieni przez Jury większością głosów.
3. Dyplomy i nagrody rzeczowe zostaną wręczone Laureatom
przed wyruszeniem na trasę XII Pieszego Rajdu Szlakiem
Papieskim Łapanów – Niegowić 14 maja 2011 roku w Zespole
Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie.
V. Postanowienia końcowe:
1. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania prac.
2. Prace stają się własnością organizatora.
3. Prace należy nadsyłać na adres: Zespół Szkół im. Jana
Pawła II, 32-740 Łapanów 32

Tematy prac konkursowych.
1. Szkoły podstawowe:

„Taki mały, taki duży może świętym być” – napisz,
w jaki sposób zwykły człowiek może stać się świętym.
2. Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne:
Do jakich refleksji skłaniają Cię nauki Jana Pawła II ?
Przeczytaj uważnie poniższe cytaty. Wybierz ten, który
otwiera Twoje serce, pomaga zrozumieć świat i ludzi, uczy kochać
drugiego człowieka.
Związane z nim przemyślenia zapisz w dowolnej formie
literackiej i weź udział w konkursie...

„Bogatym nie jest ten, kto posiada, ale ten, kto „rozdaje”, kto zdolny
jest dawać.”
„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”
„Człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie
może zrozumieć, ani kim jest, ani jaka jest jego prawdziwa godność,
ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie.”
„Człowieka trzeba mierzyć miarą serca – sercem.”
„Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd.”
„Nauczcie się kochać to, co prawdziwe, dobre i piękne.”
„Jestem radosny, wy też bądźcie.”

„Człowiekowi współczesnemu grozi duchowa znieczulica, a nawet
śmierć sumienia. Śmierć sumienia jest natomiast czymś gorszym od
grzechu.”
„Najbardziej twórczą ze wszystkich prac jest praca nad sobą, która
pozwala odnajdywać urok młodości.”
„Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez
przebaczenia.”
„Oszczędźmy słów, niech pozostanie wielkie milczenie.”
„Rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego narodu.”
„Różnymi drogami biegnie
szczęścia i miłości.”

życie ludzkie , ale wszyscy szukają

„Wczoraj do Ciebie nie należy. Jutro niepewne... Tylko dziś jest
Twoje.”
„Jak można kochać Boga, który jest niewidzialny, nie kochając
człowieka, który jest obok nas.”
„Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje
Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić,
jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek,
powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować.
Wreszcie jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać
i obronić, tak jak to Westerplatte. Utrzymać i obronić w sobie i wokół
siebie, obronić dla siebie i dla innych.”
„Modlić się znaczy dać trochę swojego czasu Chrystusowi, zawierzyć
Mu, pozostawać w milczącym słuchaniu Jego Słowa, pozwalać mu odbić
się echem w sercu.”

