
 
 

Szanowni Państwo! 
 
Pielgrzymka na Jasną Górę to najważniejsze coroczne wydarzenie Rodziny 

Szkół im. Jana Pawła II. 
Już po raz dwunasty 11 października 2012 r. przyjedziemy z najodleglejszych 

zakątków naszej Ojczyzny, jak również spoza jej granic, do naszej Matki Pani 
Jasnogórskiej, aby w Jej Sanktuarium w atmosferze modlitwy i skupienia modlić się do 
Boga. 

Mamy nadzieję, że naszemu spotkaniu w obecności duszpasterza Biskupa 
Radomskiego Henryka Tomasika przewodniczyć będzie Ks. Kardynał Stanisław 
Dziwisz Arcybiskup Metropolita Prowincji Krakowskiej.  

Już dziś zaplanujmy udział w pielgrzymce. To szczególne ważne dla nas 
spotkanie i również dobry czas do wzajemnego poznawania się oraz zacieśniania 
rodzinnych więzów. 

Uczyńmy wszystko, co w naszej mocy, aby do corocznego rodzinnego 
spotkania dobrze się przygotować. 

Doskonałą okazją będzie udział w Konkursie Plastycznym na znaczek  
XII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę 
realizowany pod hasłem XII Dnia Papieskiego „Jan Paweł II – Papież Rodziny”. 

Mogą wziąć w nim udział wszystkie placówki oświatowe: przedszkola, szkoły 
podstawowe, gimnazjalne, średnie, wyższe i specjalne. Te w Polsce, jak i poza jej 
granicami. 

Konkurs plastyczny to jedyna forma, która daje szansę udziału na równych 
warunkach wszystkim. 

Zapraszamy więc do udziału wszystkie szkoły. 
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Konkursu Plastycznego 

na znaczek XII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rodziny Szkół 
 im. Jana Pawła II na Jasną Górę 

pod hasłem 
„Jan Paweł II – Papież Rodziny” 

 
 

PATRONAT HONOROWY: 
 

Jego Ekscelencja Ks. Abp Józef Michalik 
Metropolita Przemyski 

 
Jego Ekscelencja Ks. Bp Henryk Tomasik 

Biskup Radomski, Duszpasterz Rodziny Szkół im. Jana Pawła II 
 

Starosta Powiatu Krośnieńskiego Jan Juszczak 
 

Burmistrz Gminy Rymanów Wojciech Farbaniec 
 

 
Organizator konkursu: 

Gimnazjum i Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 
w Klimkówce 

 
Partner organizacji konkursu: 

Zarząd Fundacji Konferencji Episkopatu Polski 
„Dzieło Nowego Tysiąclecia” 

 
Sponsorzy i fundatorzy nagród: 

Burmistrz Gminy Rymanów Wojciech Farbaniec 
Rada Rodziców działająca przy ZSP Klimkówka 

Zarząd Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” 
Lokalni sponsorzy 

 
Koordynator realizacji konkursu 

w imieniu Rodziny Szkół im. Jana Pawła II – Zbigniew Gumiński 
 
 



 
Cele konkursu: 

- propagowanie osoby i nauki Ojca Świętego Jana Pawła II, 
- podkreślenie więzi z Fundacją Dzieło Nowego Tysiąclecia, 
- popularyzacja hasła XII Dnia Papieskiego, 
- propagowanie wśród środowisk szkolnych tradycji pielgrzymowania na Jasną Górę 

oraz pielęgnowanie kultu i roli, jaką w historii Kościoła i naszej Ojczyzny ma 
otaczany czcią wielu pokoleń Polaków wizerunek Matki Bożej Jasnogórskiej 
Królowej Polski, 

- integracja poszczególnych społeczności szkolnych przystępujących do konkursu. 
 

Warunki uczestnictwa: 
1. Konkurs ma charakter otwarty – mogą w nim brać udział zarówno szkoły należące 

do Rodziny Szkół im. Jana Pawła II oraz inne, które chcą wziąć w nim udział 
(informacja o konkursie opublikowana będzie na stronie www.rodzina.org.pl). 

2. Warunkiem udziału w konkursie jest przeprowadzenie pierwszego etapu na terenie 
szkoły (rozstrzygnięcie do 18 maja 2012r.) w celu wyłonienia najlepszych 
projektów oraz zorganizowanie w szkole okolicznościowej wystawy prac 
konkursowych. 

3. Każda szkoła zgłasza swój udział w konkursie poprzez przesłanie zwycięskiego 
projektu znaczka (wraz z Kartą Uczestnictwa) w terminie do 31 maja 2012r.  

4. Terminy: 
- do 18 maja 2012r. rozstrzygnięcie etapu wewnątrzszkolnego 
- do 31 maja 2012r. przesłanie zwycięskiego (jednego) projektu znaczka z kartą 

uczestnictwa do organizatora konkursu na adres: 
Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Klimkówce im. Jana Pawła II 

- do 22 czerwca 2012r. rozstrzygniecie konkursu i podanie wyników na stronie  
ul. Zdrojowa 49, 38-480 RYMANÓW (tel./fax. 13 435 53 93). 

www.rodzina.org.pl 
- 11 października 2012r. na Jasnej Górze, podczas XII Pielgrzymki Rodziny Szkół 

im. Jana Pawła II, odbędzie się wręczenie nagród laureatom konkursu. 
Każda ze szkół biorąca udział w konkursie otrzyma pamiątkowy dyplom. 
Dyplomy i nagrody będą przekazywane tylko na Jasnej Górze podczas pielgrzymki

 
. 

Jury, nagrody: 
- Etap wewnątrzszkolny – sposób wyłonienia zwycięzców etapu wewnątrzszkolnego 

oraz ewentualne nagrody na tym etapie konkursu pozostawiamy w gestii 
dyrektorów poszczególnych placówek szkolnych. 

- Finał – prace będą oceniane przez komisję powołaną przez organizatora konkursu. 
- Nagrody dla laureatów finału konkursu oraz pamiątkowe dyplomy dla uczestników 

konkursu będą ufundowane przez Burmistrza Gminy Rymanów, lokalnych 
sponsorów oraz zarząd Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. 

 

 
Wymogi techniczne: 

- Znaczek ma mieć kształt koła o maksymalnej średnicy 18 cm 
(docelowo 56 mm). 

- Na znaczku należy umieścić tekst: 
„Jan Paweł II – Papież Rodziny” oraz  
„XII Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II”, 
ewentualnie dodatkowo: „Jasna Góra, 11.10.2012r.” 

- Liczba kolorów dowolna. 
- Technika dowolna. 
- Dla prac wykonanych na komputerze wymagane jest przesłanie wydruku 

pełnokolorowego wraz z zapisem na płycie. 
 

Organizatorzy: 
- Zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego reprodukowania prac w celach 

popularyzatorskich i wystawienniczych. 
- Nie biorą odpowiedzialności za ewentualne zaginięcie lub uszkodzenie 

prac powstałe w czasie przesyłki. 
- Pozostawiają sobie prawo do nanoszenia drobnych poprawek 

w projekcie, o ile będzie tego wymagała technologia wykonania 
znaczka. 

 
Uczestnicy dostarczają i ewentualnie zgodnie z życzeniem, odbierają 
prace na własny koszt. 

 

Gimnazjum i Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Klimkówce 
Sekretariat organizacyjny konkursu: 

ul. Zdrojowa 49, 38-480 RYMANÓW (tel./fax. 13 345 53 93) 
 

Ewentualne pytania prosimy kierować pod adres: 
Gimnazjum i Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Klimkówce 

tel./fax.: 13 345 53 93,  email: klimkowka@poczta.onet.pl 
lub 

Zbigniew Gumiński - tel. 601319048, email: zbigum@op.pl 
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