„Mamy wypowiadać prawdę, gdy inni milczą.
Wyrażać miłość i szacunek, gdy inni sieją nienawiść.
Zamilknąć, gdy inni mówią.
Modlić się, gdy inni przeklinają.
Pomóc, gdy inni nie chcą tego czynić.
Przebaczyć, gdy inni nie potrafią.
Cieszyć się życiem, gdy inni je lekceważą.”

MIĘDZYSZKOLNE SPOTKANIE
Z BŁOGOSŁAWIONYM KSIĘDZEM JERZYM POPIEŁUSZKO
W związku ze zbliżającą się uroczystością nadania imienia Błogosławionego Księdza Jerzego
Popiełuszki Zespołowi Szkół: Szkole Podstawowej i Gimnazjum Nr 3 w Jelnej zapraszamy
do wzięcia udziału w międzyszkolnych konkursach:
a) literackim,
b) recytatorskim,
c) wiedzy,
d) plastycznym.
Cele:
- przybliżenie postaci Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki,
- rozumienie ideałów i wartości, którym był wierny,
- budzenie szacunku do postaci Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki,
- rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia uczniów,
- integrowanie młodzieży wokół chrześcijańskich wartości,
- popularyzacja działań plastycznych i poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu różnych
technik plastycznych,
- motywowanie do dalszego poznawania sylwetki patrona szkoły,
- organizacja wystawy pokonkursowej,
- publikacja wyróżnionych prac.
Rozstrzygnięcie konkursów związane z wręczeniem finalistom i ich nauczycielom dyplomów,
a laureatom nagród odbędzie się 4 marca 2014 roku w Zespole Szkół w Jelnej o godzinie
12.00 podczas finału Międzyszkolnego Spotkania z Błogosławionym Księdzem Jerzym
Popiełuszko.
Wszelkie koszty związane z udziałem w konkursach ponoszą uczestnicy.
Serdecznie zapraszamy do udział w rywalizacji propagującej ideały Wielkiego Polaka.

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU LITERACKIEGO
I. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół w Jelnej.
II. CELE :
1. Rozpowszechnianie ideałów życia Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki.
2. Integrowanie młodzieży wokół chrześcijańskich wartości.
3. Wyłonienie najlepszej pracy literackiej promującej wartości, którymi w życiu kierował się
Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko.
4. Rozwijanie zainteresowań literackich i kształcenie umiejętności językowych.
III. INFORMACJE OGÓLNE:
1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I – III gimnazjów.
2.Tematyka konkursu:
Organizator proponuje do wyboru 2 tematy prac, inspirowane życiem Błogosławionego
Księdza Jerzego Popiełuszki:
TEMAT I: „Mamy wypowiadać prawdę, gdy inni milczą. Wyrażać miłość i szacunek, gdy
inni sieją nienawiść. Zamilknąć, gdy inni mówią. Modlić się, gdy inni przeklinają.
Pomóc, gdy inni nie chcą tego czynić. Przebaczyć, gdy inni nie potrafią. Cieszyć się życiem,
gdy inni je lekceważą.” Udowodnij, że słowa wypowiedziane przez błogosławionego księdza
Jerzego Popiełuszko mobilizują człowieka (młodzież, dzieci) do życia zgodnie z
chrześcijańskim systemem wartości.
TEMAT II: Dlaczego Błogosławiony Ksiądz Jerzy Popiełuszko jest pięknym wzorem do
naśladowania dla współczesnego pokolenia? W jaki sposób, wzorując się na jego życiu,
można stać się lepszym człowiekiem?
3. Przepisy dotyczące prac:
1. Każdy uczestnik konkursu może przesłać jedną pracę w dowolnie wybranej formie
epickiej ( np. esej, rozprawka, kartka z pamiętnika …).
2. Z jednego gimnazjum można przysłać maksymalnie 5 prac.
3. Tekst przysłany na konkurs musi być samodzielnie wykonaną pracą, która wcześniej nie
była publikowana i nagradzana w innych konkursach. Nie może w żadnej swojej
części stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych utworów.
4. Praca konkursowa nie może przekroczyć 4 stron maszynopisu znormalizowanego
(czcionka Times New Roman – 12, interlinia 1,5).
5. Prace są oceniane według następujących kryteriów:
 zgodność z tematem,
 kompozycja i oryginalność ujęcia tematu,
 poprawność językowa,
 estetyka pracy
6. Każda praca zgłoszona do konkursu powinna być opatrzona pieczątką szkoły i zawierać
następujące informacje: imię i nazwisko ucznia, klasa, tytuł pracy, imię i nazwisko
nauczyciela prowadzącego, nazwa i adres szkoły, nr telefonu.
Do pracy należy dołączyć również wersję elektroniczną pracy zapisaną na płycie CD
podpisanej imieniem i nazwiskiem ucznia, nazwą szkoły i numerem tematu.
IV. Miejsce i termin składania prac konkursowych:
1.Prace należy składać do dnia 21.02.2013r. do p. Agaty Tokarskiej na adres:
Zespół Szkół w Jelnej
Jelna 95
33-318 Gródek nad Dunajcem, tel.: 18 4417827
2. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
3. Organizator nie zwraca prac.
4. Koszty przygotowania i dostarczenia prac ponosi uczestnik.
V. WYŁANIANIE LAUREATA KONKURSU
1. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni przez jury w składzie: Dyrektor Wydawnictwa
„Promyczek Dobra” ksiądz Andrzej Mulka, mgr Lidia Kowalczyk i mgr Agnieszka Ćwikła z
Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu.
2. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 4 marca 2014 roku o godz.
12.00 podczas finału Międzyszkolnego Spotkania z Bł. Ks. Jerzym Popiełuszko.

3. Informacja o przyznaniu nagród i wyróżnień zostanie przekazana do szkół laureatów
do dnia 28 lutego 2014 roku.
4. Prace zwycięzców zostaną odczytane podczas finału konkursu.
Wszelkich informacji związanych z konkursem udziela Agata Tokarska, tel.: 18 441 78 27
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
„O księdzu Jerzym wierszem…”
1. Organizator konkursu :
Zespół Szkół Szkoła Podstawowa w Jelnej.
2. Cele konkursu:
 popularyzowanie poezji o życiu, działalności i męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego
Popiełuszki,
 promowanie wartości chrześcijańskich, przekazanych przez ks. Jerzego,
 rozwijanie zdolności recytatorskich,
 zachęcanie do publicznych występów na scenie,
 prezentacja umiejętności uczniów,
 uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.
3. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych.
4. Każdą szkołę reprezentuje 2 uczniów (nauczyciel przygotowujący zgłasza 2 uczniów
na Karcie zgłoszenia).
5. Repertuar uczestników obejmuje poezję różnych twórców, poświęconą wyłącznie
życiu, działalności i męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
6. Czas wykonania nie może przekroczyć 5 min. Każdy uczestnik prezentuje jeden
utwór.
7. Prezentację ocenia jury według następujących kryteriów:
 dobór repertuaru (dostosowanie do możliwości wykonawczych uczestnika),
 pamięciowe opanowanie tekstu,
 interpretacja głosowa tekstu,
 ogólny wyraz artystyczny.
8. Zgłoszenia przyjmowane są do 21.02. 2014 r. do p. Ireny Jewulskiej na adres:
Zespół Szkół Szkoła Podstawowa w Jelnej
Jelna 95
33-318 Gródek n/Dunajcem; tel.: 18 4417827
9. Konkurs odbędzie się 4 marca 2014 r. o godz. 9.00.
10. Nagrody:
Laureaci I, II i III miejsca otrzymają dyplomy i nagrody. Pozostali uczestnicy otrzymują
dyplomy uczestnictwa. Jury może przyznać dodatkowo jedno wyróżnienie.
11. Wszelkich informacji w sprawie konkursu udziela p. Irena Jewulska - tel.
667824402.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY
I. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół w Jelnej.
II. Informacje ogólne
1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV- VI szkół podstawowych i kl I- III
gimnazjów.
2. W konkursie może wziąć udział dwóch uczniów z każdego typu szkoły, wyłonionych
według własnych zasad.
3. Tematyka konkursu :
Życie i działalność Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. W latach 1947 -1984.
4. Forma :
1. test pisemny z zadaniami zamkniętymi i otwartymi.
2. Czas trwania - 1 godzina
3. Każdy uczestnik pisze test indywidualnie
5. Zwycięzcami konkursu zostaną uczestnicy którzy uzyskali największą ilość punktów.
III. Cele:
 krzewienie, poszerzanie i upowszechnianie wiedzy o życiu, posłudze kapłańskiej i
męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki
 zaszczepienie wśród dzieci i młodzieży wartości , którymi kierował się ks. Jerzy
Popiełuszko,
 możliwość sprawdzenia wiedzy w konkursie międzyszkolnym
 kształtowanie w uczniach potrzeby uczenia się i zdobywania nowej wiedzy
IV. Miejsce i termin konkursu.
1. Zespół Szkół w Jelnej, 4 marca 2014 r. (wtorek), godzina 10.00.
2. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w dniu konkursu.
3. Szkoła potwierdza u organizatora tj. Zespołu Szkół w Jelnej udział uczniów w konkursie
wiedzy do 21.02.2014r.
V. Literatura:
Szkoła Podstawowa
1. Kindziuk M., Świadek Prawdy. Życie i śmierć księdza Jerzego Popiełuszki. Wydawca
Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2010
2. Wolnym być i żyć. Książeczka - Perełka nr 10 bł. Jerzy Popiełuszko. Wydawca
Edycja Świętego Pawła
3. Biografia Ks. Jerzego Popiełuszki, dostępna na stronie internetowej:
http://www.popiełuszko.net.pl/
Gimnazjum
1. Kindziuk M. Świadek Prawdy. Życie i śmierć księdza Jerzego Popiełuszki. Wydawca
Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2010
2. Homilia z Mszy Świętej Beatyfikacyjnej ks. Jerzego Popiełuszki
http://www.popiełuszko.net.pl/xjerzy/homilia amato.pdf
3. Materiały biograficzne dostępne w Internecie: http://www.popiełuszko.net.pl
4. Artykuł o bł. Ks. Jerzym Popiełuszce” Horyzonty Wychowania” Wójtowicz M.
Wydawnictwo WAM Kraków 2010 (str. 125-130)
Literatura uzupełniająca dla gimnazjum
1. Ks. Jan Sochoń , Tama. Opowieść o życiu i męczeństwie księdza Jerzego Popiełuszki,
Wydawnictwo WAM, Kraków 2010
Wszelkie informacje związane z konkursem wiedzy udziela
Katarzyna Słowik – Anklewicz, tel.: 184417827 lub 796683480
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
I. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół w Jelnej.
II. CELE:
1. Pogłębienie wiedzy o Patronie Szkoły;
2. Budzenie szacunku do postaci Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki.
3. Rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia uczniów
4. Popularyzacja działań plastycznych i poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu
różnych technik plastycznych.
III. Informacje ogólne
1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 7 – 16 lat z podziałem na trzy
grupy wiekowe.
2. Tematyka konkursu:
a) Uczniowie klas I-III szkół podstawowych oraz uczniowie klas IV-VI szkół
podstawowych „PORTRET BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO
POPIEŁUSZKI”.
b) Uczniowie klas I-III szkół gimnazjalnych „PLAKAT PRZEDSTAWIAJĄCY
MYŚL LUB CYTAT BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO
POPIEŁUSZKI”.





To, co wielkie i piękne, rodzi się przez cierpienie.
Zachować godność człowieka to pozostać wewnętrznie wolnym, nawet przy zewnętrznym zniewoleniu.
Prawdziwa wolność jest pierwszą cechą człowieczeństwa.
Prawdziwa wiedza, prawdziwa mądrość, prawdziwa kultura nie znosi łańcuchów. Umysłu ludzkiego
nie da się skrępować.
 Solidarność to jedność serc, umysłów i rąk zakorzenionych w ideałach, które są zdolne przemieniać
świat na lepsze.

3. Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką, na kartkach formatu A4, A3
4. Każda szkoła może przesłać do 5 prac z danej grupy wiekowej.
5. Prace należy opisać wg wzoru:
- imię i nazwisko,
- klasa
- nazwa i adres szkoły, nr telefonu
IV. Miejsce i termin składania prac konkursowych
1. Prace należy składać do dnia 21.02.2014r. do p. Jolanty Baziak na adres:
Zespół Szkół w Jelnej
Jelna 95
33-318 Gródek nad Dunajcem, tel.: 18 4417827
2. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
3. Organizator nie zwraca prac.
4. Koszty przygotowania i dostarczenia prac ponosi uczestnik.
V. Kryteria oceny prac konkursowych
1. Prace plastyczne oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
 zgodność pracy z tematem,
 oryginalność opracowania tematu,
 estetyka wykonania.
2. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora.
3. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 4 marca 2014 roku o
godz.12.00 podczas finału Międzyszkolnego Spotkania z Bł. Ks. Jerzym Popiełuszko.
4. Informacja o przyznaniu nagród i wyróżnień zostanie przekazana do szkół laureatów do
dnia 28 lutego 2014 roku.
Wszelkich informacji związanych z konkursem udziela:
Jolanta Baziak, tel.: 18 4417827 lub 668819923
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

