
                    Gimnazjum Nr 10  

im. Tadeusza Kościuszki 

w Rzeszowie 

zaprasza do udziału 

w Międzyszkolnym Konkursie 

Plastycznym 
 

„MOJE WESTERPLATTE” 
 
              12 czerwca 1987 roku  Jan Paweł II, podczas III pielgrzymki do Ojczyzny, 

wypowiedział  w Gdańsku następujące słowa:  

 

„ Każdy z Was, młodzi Przyjaciele, znajduje 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.” 

27 kwietnia 2014 roku  będziemy przeżywać  kanonizację  

Jana  Pawła II.  
Warto sobie postawić pytanie, w jaki sposób każdy z nas może podążyć szlakiem Jego 

świętości, w jaki sposób odpowiedzieć na Jego wezwanie… Nasz konkurs jest okazją 

do takich przemyśleń… 

Cele konkursu: 

 Budzenie i rozwijanie zainteresowania nauką Jana Pawła II. 

 Budzenie refleksji dotyczącej słów Jana Pawła II w bezpośrednim odniesieniu 

do naszego codziennego życia. 

 Kształtowanie postaw twórczych i umacnianie wiary we własne siły. 

 Stworzenie możliwości zaprezentowania własnych prac. 

 Kształtowanie wyobraźni i ekspresji twórczej dzieci i młodzieży. 

Terminy: 

 Termin nadsyłania prac upływa 30 kwietnia 2014 r.(decyduje data stempla 

pocztowego). 

 Komisja powołana przez organizatora dokona oceny prac do 7 maja 2014r. 

 O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie. 

 Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystego koncertu, o którym laureaci 

zostaną powiadomieni osobnym pismem. 

Warunki uczestnictwa: 

 Uczestnikami konkursu może być młodzież klas 6. szkół podstawowych  

     i gimnazjów powiatu rzeszowskiego.  

Prace będą oceniane i nagradzane w 2. kategoriach wiekowych: 

   I kat. – uczniowie klas 6. 

   II kat. – uczniowie gimnazjów.  



Każdy uczestnik przesyła jedną pracę w dowolnej technice płaskiej (malarstwo, 

rysunek, grafika, tkanina artystyczna, kolaż).  

UWAGA !!! Prace przestrzenne lub wyklejane z plasteliny itp. materiałów  

oraz prace zbiorowe nie będą przyjmowane do konkursu. 

 

 Prace powinny być zgodne z tematyką ”Moje Westerplatte”. 

 Wymiary prac nie powinny przekraczać wymiarów 70x100 cm. 

 Prace należy nadsyłać bez oprawy passe-partout. 

    Praca nadesłana na konkurs jest wytworem działań autora. Nauczyciel pełni 

   rolę tylko instruktora. 

   Na odwrocie pracy należy umieścić informację wg wzoru i wypełnić pismem   

  drukowanym: 

 

imię i nazwisko, wiek autora pracy 

adres szkoły, nr telefonu, adres e-mail 

imię i nazwisko nauczyciela 

 

 Organizatorzy przewidują nagrody i wyróżnienia w obydwu kategoriach 

wiekowych. Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność 

organizatora.  

 Przesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z przekazaniem własności dzieł 

oraz praw autorskich, o których mowa w art. 50 ustawy o prawach autorskich           

i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83) do nich na rzecz 

Organizatora, jak również zgody na publikację zwycięskich prac. 

 Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane w celu wyłonienia 

zwycięzcy i przekazania przyznanej nagrody. Przez podanie danych osobowych 

uczestnik, jak i jego opiekunowie prawni wyrażają zgodę na ujawnienie tych 

danych podczas ogłoszenia wyników Konkursu, również w mediach                       

i materiałach promocyjnych Organizatora. 

 Zabezpieczone przed uszkodzeniem prace należy przesłać lub dostarczyć             

na adres: 

Gimnazjum Nr 10 

im .Tadeusza Kościuszki 

35-234 Rzeszów 

ul. Partyzantów 10 a 

 

Regulamin oraz wyniki konkursu prezentowane będą                                                

na stronie internetowej: 

www.gm10.resman.pl 

 

 

 



„ M O J E  W E S T E R P L A T T E ”  

Konkurs Plastyczny dla młodzieży  

z powiatu rzeszowskiego 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Nazwa i adres szkoły/placówki: 

Adres e-mail: 

Telefon kontaktowy: 

UCZESTNICY 

Lp. Imię i nazwisko autora pracy Kategoria, wiek 

uczestnika 

Imię i nazwisko 

nauczyciela/opiekuna 

Nr telefonu i adres e-mail opiekuna/ 

nauczyciela 

 

 

 

Pieczątka szkoły/ placówki 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                       Sz. P. 

                                                                       …………..………………..   

                                                                       Dyrektor  

                                                                       Gimnazjum Nr …. 

                 w …………………………. 

 

 

                   W załączeniu pozwalam sobie przesłać zaproszenie do udziału                    

w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „ Moje Westerplatte” z prośbą        

o zapoznanie z nim nauczycieli oraz uczniów.  

                Wierzę, że udział w Konkursie pozwoli przypomnieć postać naszego 

Papieża Jana Pawła II, zastanowić nad Jego dziedzictwem i w sposób 

przynajmniej symboliczny przyłączyć się do wspólnych przeżyć związanych     

z Jego kanonizacją. 

                                                           

                                                                                                 Z poważaniem 
 


