
  

II EDYCJA KONKURSU LITERACKIEGO 

DLA GIMNAZJÓW POWIATU DĄBROWSKIEGO  

I GIMNAZJÓW  

IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO 

 

„Czerpiemy z duchowego dziedzictwa 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego” 

 

Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

w Gruszowie Wielkim 

 

organizuje 

Konkurs Literacki 

pod hasłem 

 

„ Drobne i nieznaczne dokonania mogą nas uczynić wielkimi (…)”  

 

Pod patronatem 

Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej pana Stanisława Początka 

oraz biskupa tarnowskiego księdza Andrzeja Jeża 

 



Cele konkursu: 

 zachęcanie młodego pokolenia do poznania i czerpania z bogatego 
dziedzictwa duchowego kardynała Stefana Wyszyńskiego, 

 rozpowszechnianie  wśród młodzieży wzoru wielkiego Polaka,  
 kreowanie postaw szacunku dla tradycji szkoły, 
 rozwijanie współpracy między szkołami  
 rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniowskich. 

Regulamin konkursu 

 

 Uczestnik konkursu ma za zadanie napisać pracę literacką tematycznie związaną 
z hasłem konkursu.  Uwzględni w niej ludzkie postawy wobec problemów człowieka, 
rodziny, społeczeństwa. Praca może przybrać różnoraką formę, np.: kartka 
z pamiętnika, opowiadanie, esej, rozprawka. Pracę można zatytułować. 

 Prace konkursowe z dopiskiem na kopercie „Konkurs literacki” należy nadesłać do 
dnia 19.05.2014 r. w wersji elektronicznej  lub listem na adres szkoły:  

 
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 3  

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  
Gruszów Wielki 210 

33-200 Dąbrowa Tarnowska 
e-mail. zsgw@wp.pl 

tel. sekretariat: 14 642 39 39 
tel. kontaktowe:  501 858 397 (Katarzyna Fijał) 
 791 245 443 ( Elżbieta Kaczocha) 

 Zwycięzcy zostaną poinformowani o wynikach konkursu do dnia  25.05.2014r. 
Lista zwycięzców zostanie również zamieszczona na stronie internetowej szkoły.  

 Rozdanie nagród dla zwycięzców oraz dyplomów dla uczestników nastąpi 
dnia 29.05.2014 r. podczas uroczystości związanych z obchodami Dnia Patrona 
w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gruszowie Wielkim.  

 Do prac konkursowych należy dołączyć  dane osobowe ucznia: imię i nazwisko, wiek, 
klasa oraz imię i nazwisko opiekuna, dokładny adres szkoły i dopisek: Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie  moich danych osobowych w celach konkursowych i promocyjnych .  

 Prace przechodzą na własność organizatora. 
 Regulamin konkursu dostępny również na stronie internetowej szkoły. 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym konkursie. 
 
 

 

Organizator: Odpowiedzialni: 

 p. Katarzyna Fijał 

 p. Elżbieta Kaczocha 


