KONKURS LITERACKI POŚWIĘCONY PATRONOWI SZKOŁY –
15.10.2015 r.
W związku z obchodami Dnia Patrona Szkoły został rozstrzygnięty konkurs literacki
na wypracowanie na temat:
Kim dla Ciebie jest błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko - Patron naszej szkoły?
Konkurs został zorganizowany przez Zespół ds. Patrona Gimnazjum. Koordynatorem
była mgr Lucyna Woźny.
Cele konkursu:
 propagowanie wśród młodzieży gimnazjalnej wiedzy na temat życia,
postawy moralnej i działalności bł. ks. Jerzego Popiełuszki,
 uznanie Patrona Szkoły za wzór kapłana, Polaka i patrioty,
 budzenie głębszej refleksji nad własnym postępowaniem, sposobami
zwalczania zła wokół nas w życiu codziennym i społecznym,
 wspomaganie szkolnej edukacji humanistycznej.
Oceny prac dokonała komisja w składzie: mgr Lucyna Woźny, mgr Katarzyna
Szczyrek, mgr Małgorzata Jarosz.
Wyniki konkursu:
I miejsce: Joanna Piękoś – kl. III A
II miejsce: Aleksandra Kut – kl. II C
III miejsce: Justyna Chodak – kl. III C
Wyróżnienia:
Faustyna Woźna – kl. III C
Michał Cynarski – kl. I C

Aleksandra Magdoń – kl. III C
Kamila Styczyńska – kl. II D
Oliwia Mądro – kl. II D
Alicja Kipa – kl. I C
Patryk Szymański – kl. III C
Gabriela Krasoń – kl. II D
Aleksandra Kowalska – kl. I C
Piotr Gruszka – kl. I C
Prace konkursowe uczestników miały różnorodne formy. Były wśród nich rozprawki,
listy oraz wiersze.
Oto fragmenty prac laureatów:
,,Patron mojej szkoły jest dla mnie wzorem i drogowskazem w życiu – dowodem na to,
że nie należy uginać się pod naciskami otoczenia, a dążyć do celu, nie zważając na
przeciwności. Jest dla mnie wzorem otwartości i pokory wobec drugiego człowieka.
Błogosławiony całym swoim życiem pokazuje nam, żeby zawsze na przejawy zła
odpowiadać dobrem.”
Joanna Piękoś
,,Ksiądz Jerzy Popiełuszko jest dla mnie wzorem do naśladowania. Patrząc na Jego
życie i poświęcenie, jest mi łatwiej głosić świadectwo wiary, niezależnie od tego,
z jakim spotykam się odbiorem.”
Aleksandra Kut
,,Ksiądz Jerzy Popiełuszko jest kimś więcej, niż tylko wyjątkowym człowiekiem,
którego życiorys powinnam znać jako Polka i uczennica Gimnazjum, którego jest
patronem. To człowiek, który nauczył mnie, jak kochać ludzi. Przekazał nam myśl:
,,Zło dobrem zwyciężaj”, która zawsze będzie przypominała mi, jak mam żyć, by być
dobrym człowiekiem i prawdziwym Polakiem.
Justyna Chodak

Gratulujemy laureatom konkursu!

mgr Lucyna Woźny

