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W pewnym sensie można o człowieku powiedzieć, że on nie jest,  
lecz że się nieustannie dopiero staje. 

Józef Tischner, "Jak żyć?", Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 2000 

 

 

 

 

 

 

Ksiądz prof. Tischner był niezwykle barwną i ciekawą postacią. Jego życiorys mógłby 

posłużyć niejednemu reżyserowi jako scenariusz filmowy. Nasza społeczność szkolna jest 

zaszczycona, że to właśnie On został naszym patronem. Pragniemy, by głębiej poznano jego 

życiorys, osobę, filozofię i światopogląd.  

Adekwatnie do Waszego wieku podzieliliśmy tematykę konkursu na 3 etapy: 

I. Kategoria klas I – III   DZIECIŃSTWO 

 

II. Kategoria klas IV – VI   MŁODOŚĆ 

 

III. Kategoria klas VII – VIII  DOROSŁOŚĆ 

 

 

Każdy uczestnik musi zapoznać się z fragmentem biografii dotyczącym wybranego 

etapu życia ks. Tischnera. Następnie wybrać najciekawszy wątek i na jego podstawie 

napisać opowiadanie. 

 

Cele Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego: 

1. Popularyzacja postaci ks. Józefa Tischnera wśród dzieci i młodzieży. 

2. Upowszechnianie wartości głoszonych przez ks. prof. Józefa Tischnera. 

3. Rozbudzanie wyobraźni i wrażliwości. 

4. Kształcenie umiejętności tworzenia tekstu literackiego 



Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego: 

1. Konkurs  jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych z terenu  całej Polski . 

2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w następujących kategoriach: 

 klasy I – III szkoła podstawowa, 

 klasy IV – VI, 

 klasy VII – VIII. 

3. Zasady uczestnictwa: 

  Praca nie powinna przekraczać 1 strony (Times New Roman, rozmiar czcionki 12, 

interlinia 1,5) formatu A4, 

 Zastosowanie zasad podanej formy wypowiedzi, 

 Prace odręczne mogą być dopuszczone do konkursu, jeśli będą czytelne dla jury, 

 Kryteria oceny: trafność i poprawność ukazania tematu pracy, oryginalność 

i pomysłowość oraz forma wizualna. 

4. Szkoła może zgłosić maksymalnie 2 prace  w każdej kategorii. 

Prosimy o opatrzenie prac literackich  następującymi informacjami: 

 Tytuł pracy, 

 Imię i nazwisko autora, jego wiek i klasa, 

 Imię i nazwisko opiekuna, 

 Nazwa, adres i telefon placówki. 

5. Prace należy przesłać do 11marca 2020 roku na adres: 

Szkoła Podstawowa 

im. ks. prof. Józefa Tischnera w Ratułowie 

34 – 407 Ratułów 159 

6. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora. 

7.  Prace oceniać będzie profesjonalne jury. 

8. Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się w naszej szkole,  

dnia 19 marca (czwartek) 2020 roku, podczas obchodów  Dnia Patrona Szkoły. 

9. Prace mogą być również zgłoszone przez świetlice środowiskowe oraz ośrodki 

kultury. 

 

 


