
 
 
Szanowni Państwo! 

 
  W tym roku przeżywać będziemy 10. rocznicę śmierci naszego Patrona. 
 

Ten pamiętny czas przejścia Świętego Jana Pawła II do Domu Ojca, który 
dane nam było przeżywać, był czasem niezwykłego zjednoczenia milionów ludzi 
wokół naszego rodaka. Warto powracać do tych wydarzeń, które odcisnęły trwały 
ślad w historii świata. Są one dla nas potwierdzeniem, że droga wychowawcza, 
którą wybraliśmy, obierając patrona dla naszych szkół, prowadzi do najwyższych 
wartości. Jej celem jest świętość, do której, jak nauczał Ojciec Święty Jan Paweł II, 
wszyscy jesteśmy powołani. 
 

Już dziś apelujemy, aby jak najliczniej zgromadzić się 8 października 2015 
roku u stóp Pani Jasnogórskiej podczas XV Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rodziny 
Szkół im. Jana Pawła II, aby w naszej wyjątkowej wspólnocie dziękować za dar, 
jakim było i jest nadal życie oraz nauczanie naszego Patrona. 

 
Zapraszamy do czynnego włączenia się w przygotowanie tej uroczystości 

poprzez udział w konkursie plastycznym na znaczek pielgrzymkowy realizowany 
pod hasłem XV Dnia Papieskiego „Jan Paweł II – Patron Rodziny”. 

 
 Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim wziąć udział wszystkie pla-
cówki oświatowe z kraju i z zagranicy: przedszkola, szkoły podstawowe, gimna-
zjalne, średnie, wyższe i specjalne. 
 

Gorąco zachęcamy do uczestnictwa.                   
                                         

 
        mgr inż. Edyta Pciak-Rogala                      Zbigniew Gumiński 

        Dyrektor                        Organizator pielgrzymki 
         Szkoły Podstawowej nr 2               pomysłodawca i współzałożyciel 
   im. Jana Pawła II w Twardogórze               Rodziny Szkół im. Jana Pawła II 
 

 
 
 

 
R E G U L A M I N 

Konkursu Plastycznego na znaczek 
XV Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rodziny Szkół im. Jana Pawła II  na 

Jasną Górę pod hasłem: 
 

„Jan Paweł II- Patron Rodziny” 
 

PATRONAT HONOROWY: 
 

Jego Ekscelencja Ks. Bp Edward Janiak  
Biskup Kaliski 
 
Jego Ekscelencja Ks. Bp Henryk Tomasik 
Biskup Radomski, Duszpasterz Rodziny Szkół im. Jana Pawła II 
 
Alojzy Kulig  
Przewodniczący Rady Powiatu Oleśnickiego 

Wojciech Kociński 
Starosta Powiatu Oleśnickiego 
 
Zbigniew Potyrała 
Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra  

 
 Organizator konkursu:  
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze 
ul. Batorego 5, 56-416 Twardogóra 
 Partner organizacji konkursu: 
Zarząd Fundacji Konferencji Episkopatu Polski 
 „Dzieło Nowego Tysiąclecia”  
Sponsorzy i fundatorzy nagród:  
Alojzy Kulig, Przewodniczący Rady Powiatu Oleśnickiego 
Starostwo Powiatu Oleśnickiego 
Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra 
Stowarzyszenie Przyjaciół Jana Pawła II w Twardogórze 
Zarząd Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, 
Lokalni sponsorzy,  

 



 
Cele konkursu: 
- Dziękczynienie za KANONIZACJĘ OJCA ŚWIETEGO Jana Pawła II 
- propagowanie osoby i nauki Papieża Jana Pawła II 
- podkreślenie więzi z Fundacją Dzieło Nowego Tysiąclecia,  
- popularyzacja hasła XV Dnia Papieskiego,  
- propagowania wśród środowisk szkolnych tradycji pielgrzymowania na 

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

- integracja społeczności szkolnych przystępujących do konkursu.  
 
 Warunki uczestnictwa:  
• Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział zarówno 

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

• Szkoły uczestniczące w konkursie przeprowadzają do dnia 19 maja 
2015 r. eliminacje wewnątrzszkolne, które wyłonią najlepszą pracę. 

• Do 30 maja 2015 r. najlepsze projekty wraz z kartą uczestnictwa 
zostaną przesłane do organizatora. 

• Do dnia 23.06.2015 r. komisja konkursowa powołana przez 
organizatora wyłoni zwycięzcę. 

• Wyniki zostaną podane na stronie internetowej Rodziny Szkół : 
www.rodzina.org.pl, jak też Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II 
w Twardogórze: www.sp2.twardogora.pl 

• W 8 października podczas XV Pielgrzymki Rodziny Szkół  im. Jana 
Pawła II odbędzie się wręczenie nagród laureatom i dyplomów 
wszystkim uczestnikom konkursu. 
 

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 sponsorów i organizatorów 

 

  
 
Wymogi techniczne:  
• Znaczek ma mieć kształt koła o maksymalnej średnicy 18 cm 
(docelowo 56 mm).  
Na znaczku należy umieścić tekst: „Jan Paweł II- Patron Ro-
dziny” 

•  oraz  napis XV Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II,  
•  Ewentualnie dodatkowo: Jasna Góra, 7-8. 10. 2015 r.  
•  Liczba kolorów dowolna.  
•  Technika dowolna.  
•  Dla prac wykonanych na komputerze wymagane jest przesłanie 

wydruku pełno kolorowego 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.  
 
 Sekretariat organizacyjny konkursu:  
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze  
ul. Batorego 5, 56-416 Twardogóra   

tel. 71/3159056 
 

Ewentualne pytania prosimy kierować na powyższy  
adres ewentualnie poprzez kontakt e-mail: 

sp2tw@wr.onet.pl 

http://www.rodzina.org.pl/�
mailto:sp2tw@wr.onet.pl�

