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,,Tak jak opłatkiem – chcę się dzielić wierszami. 
Bo jest to dla mnie coś dobrego, serdecznego, 

Co nie jest zatrute nienawiścią, złością, sporami. 
Wiersze wnoszą ład i harmonię. 

Odkażają, odtruwają te dzisiejszą rzeczywistość.” 
 

— ks. Jan Twardowski 

 

 

Regulamin Konkursu 
 

Konkurs organizowany jest przez nauczycieli Szkoły Podstawowej im. ks. Jana 

Twardowskiego w Przyłękach. 

Cele konkursu: 

 Prezentacja dziedzictwa intelektualnego i twórczości księdza Jana 
Twardowskiego; przybliżenie Osoby, Życia i Dzieła Kapłana - Poety; 

 Zainteresowanie dzieci i młodzieży Osobą i Twórczością księdza Jana 
Twardowskiego; 

 Pogłębienie znajomości poezji i prozy księdza Jana Twardowskiego; 

 Rozwijanie kreatywności i wyobraźni; 

 Propagowanie twórczości poety, księdza Jana Twardowskiego; 

 Promocja kultury słowa mówionego. 

 

Zapraszamy do kolejnej edycji konkursu Spotkanie z Janem od Biedronki pt. 

„Sztuka prozy, fotografii czy rysunku”. Proponujemy przybliżenie uczniom 
twórczości i biografii ks. Jana Twardowskiego, która przyciąga rzesze 

czytelników swoją prostotą, pogodą, szczerością i humorem. „Złożyło się, że 
moje wiersze są czytane…” to słowa  samego  księdza Jana Twardowskiego 

oraz temat przewodni prac konkursowych.  
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Do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas 0-VIII Szkoły 
Podstawowej. 

Proponujemy następujące kategorie konkursowe: 

 

Kategoria I      Klasy  IV-VIII 

utwór literacki inspirowany słowami  ks. Jana Twardowskiego 

 

„Złożyło się, że moje wiersze są czytane. 

Tak jak opłatkiem – chcę się dzielić wierszami. 

Bo jest to dla mnie coś dobrego, serdecznego, 

Co nie jest zatrute nienawiścią, złością, sporami. 

Wiersze wnoszą ład i harmonię. 

Odkażają, odtruwają te dzisiejszą rzeczywistość.” 

 ks. Jan Twardowski 

 

Może i Ty chcesz podzielić się swoimi emocjami w tym trudnym czasie? 

Napisz wiersz, który pomoże innym w dobie pandemii. Rozweseli, rozbawi, 
podniesie na duchu lub przeniesie w inną rzeczywistość! 

Może skrywasz coś już w szufladzie czy szafie? Czas Nam to pokazać ! 

Szczegółowy regulamin konkursu w kategorii utwór literacki inspirowany 
słowami Ks. Jana Twardowskiego 
 
Tematyka wiersza powinna nawiązywać do myśli przewodniej autora 
 
1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VIII 
2.Jury będzie oceniać prace w dwóch grupach  wiekowych:  
 
  Uczniowie klas IV-VI 
  Uczniowie klas VII-VIII 
 
3.Warunki uczestnictwa : 
 Prace należy przesłać w terminie do 29 maja br. wraz z oświadczeniem (załącznik 
nr 1) na adres sp@przyleki.edu.pl 

mailto:sp@przyleki.edu.pl


Strona 3 z 5 
 

 
4.Rozstrzygnięcie konkursu 
Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na szkolnej stronie wwwprzyleki.edu.pl 
dnia  1 czerwca w dniu urodzin Ks. Jana Twardowskiego. O terminie wręczenia 
nagród uczniowie zostaną poinformowani z 2 tygodniowym wyprzedzeniem. 
 
5. Prace  nie  podlegają  zwrotowi,  a  dostarczenie  prac  jest  równoznaczne  z  
przejściem  majątkowym  praw autorskich na rzecz organizatorów, bez prawa 
wynagradzania twórcy. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezterminowego 
wykorzystania prac i publikację ich na stronie internetowej szkoły. 
 

Kategoria II     Klasy   0- VIII 
 
praca artystyczna- Rysunek bądź fotografia inspirowana   słowami 
ks. Jana Twardowskiego. 
 
Wybierz wiersz, który zilustrujesz lub wykonasz do niego fotografię. 

Stwórz dzieło, które sprawi innym przyjemność… Będzie dla innych ucztą 

artystyczną… Pokaż, co potrafisz. Wykorzystaj  swój talent. Narysuj, sfotografuj  dla 
Nas  ! 

Tematyka dowolna… wybór wiersza zależy od Ciebie. 

Wykonane dzieło podpisz tytułem wiersza. Do dzieła ! 

 

Szczegółowy regulamin konkursu  artystycznego. 
Rysunek bądź fotografia inspirowana   słowami ks. Jana Twardowskiego. 
 
1 Uczniowie wykonują rysunek lub zdjęcie w dowolnym formacie inspirowaną 
wybranym wierszem  ks. Jana Twardowskiego. Wykonane dzieło podpisz tytułem 
wiersza. 
 
2.Jury będzie oceniać prace w 3  grupach wiekowych: 
 
Uczniowie klas 0- 3 
Uczniowie klas 4 -6 
Uczniowie klas 7-8 
 
3.Warunki uczestnictwa : 
Prace należy przesłać w terminie do 29 maja br. wraz z oświadczeniem (załącznik 
nr 1) na adres sp@przyleki.edu.pl 
 

mailto:sp@przyleki.edu.pl
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4.Rozstrzygnięcie konkursu 
Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na szkolnej stronie 
www.przyleki.edu.pl dnia 1 czerwca w dniu urodzin Ks. Jana Twardowskiego. O 
terminie wręczenia nagród uczniowie zostaną poinformowani z 2 tygodniowym 
wyprzedzeniem. 
 
5. Prace  nie  podlegają  zwrotowi,  a  dostarczenie  prac  jest  równoznaczne  z  
przejściem  majątkowym  praw autorskich na rzecz organizatorów, bez prawa 
wynagradzania twórcy. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezterminowego 
wykorzystania prac i publikację ich na stronie internetowej szkoły. 
 

Organizatorzy. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 

Jako rodzic (opiekun prawny)  

 

 

.................................................................................................................................................................... 

                                                     (imię i nazwisko dziecka)  

 

ucznia/uczennicy klasy ……. szkoły …………...............................………………………..…………… 

wyrażam zgodę  na udział mojego dziecka w  konkursie „Spotkanie z Janem od Biedronki pt. 

„Sztuka prozy, fotografii czy rysunku”. Oświadczam, że przekazane praca została wykonana 

samodzielnie oraz nie była wcześniej publikowana lub nagradzana.  

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią regulaminu konkursu, który akceptuję.  

 

Oświadczam ponadto, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie przez organizatorów 

konkursu danych osobowych mojego dziecka dla celów niniejszego konkursu zgodnie z ustawą z 

dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018.1000).  

 

......................................................                                             .................................................................... 

               data i miejscowość                                                               podpis rodzica / opiekuna 

 


