
Samorząd Gminy Brwinów 

i Gimnazjum im. Jana Pawła II 

w Zespole Szkół w Żółwinie 
 

zapraszają na 

 

VIII Międzyszkolny Festiwal Myśli i Słowa  

Jana Pawła II 

 

 

Patronat nad festiwalem objęli:  

Arkadiusz Kosiński – Burmistrz Gminy Brwinów  
Ks. kan. Maciej Kurzawa – proboszcz parafii św. Floriana w Brwinowie 

 ks. kan. Wojciech Osial – proboszcz parafii św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej 
 

 

Finał: 22 października 2015 (czwartek)  

Zespół Szkół w Żółwinie 

godz. 11.00 

 

 

 

Inspiracją do tematu tegorocznego Festiwalu jest, jak co roku, hasło Dnia Papieskiego. 

W tym roku brzmi ono:  „JAN PAWEŁ II – PATRON RODZINY”. 

O randze rodziny w myślach i nauczaniu Jana Pawła II świadczą słowa z Listu do rodzin, z 1994 roku.  
Jan Paweł II napisał wtedy:   

„Pośród tych wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą. Jest drogą 

powszechną, pozostając za każdym razem drogą szczególną, jedyną i niepowtarzalną, tak jak 

niepowtarzalny jest każdy człowiek. Rodzina jest tą drogą, od której nie może on się odłączyć.  

Wszak normalnie każdy z nas w rodzinie przychodzi na świat, można więc powiedzieć, że rodzinie 

zawdzięcza sam fakt bycia człowiekiem. A jeśli w tym przyjściu na świat oraz we wchodzeniu w świat 

człowiekowi brakuje rodziny, to jest to zawsze wyłom i brak nad wyraz niepokojący i bolesny, który potem 

ciąży na całym życiu.  (List do rodzin, nr 2) 
 

O rodzinie Jan Paweł II mówił też wielokrotnie w swoich homiliach. Oto słowa wypowiedzialne w Nowym 
Targu: 

„Słusznie mówi się, że rodzina jest podstawową komórką życia społecznego. Jest podstawową ludzką 

wspólnotą. Od tego, jaka jest rodzina, zależy naród, bo od tego zależy człowiek.” 

(Nowy Targ, 8 czerwca 1979) 
 

Niech te słowa świętego Papieża staną się inspiracją do tegorocznych festiwalowych prac. 
 

Przykładowe kierunki refleksji: Spędzanie czasu wolnego w rodzinie, Świętowanie w mojej rodzinie,  
Rodzinne rozmowy, Moja przyszła rodzina… 

 



 

 

1. Celem Festiwalu (i towarzyszącego mu festiwalowego przeglądu prac) jest kultywowanie 

zainteresowania uczniów postacią Jana Pawła II i Jego dokonaniami, popularyzowanie hasła Dnia 

Papieskiego oraz wspólne świętowanie dnia wspomnienia świętego Jana Pawła II.  

 

2. Festiwal adresowany jest do uczniów wszystkich szkół z gminy Brwinów oraz do uczniów z 

zaproszonych szkół z sąsiednich miejscowości. 

 

3. Uczestnicy mogą przygotować prace festiwalowe w 4 kategoriach: 

 prace literackie (indywidualne).  

Praca (np. wiersz lub opowiadanie) nie może przekraczać 1 strony wydruku komputerowego 

(czcionka Times New Roman, rozmiar 12 pkt, odstępy 1,5 wiersza margines 2 cm). 

 prace plastyczne (indywidualne), technika dowolna. 

 format A3, praca nieoprawiona.  

 multimedialne prezentacje komputerowe lub filmy (indywidualne).  

Czas trwania prezentacji/filmu – do 5 minut, wskazany podkład muzyczny, prezentacja 

zapisana w formacie zapewniającym samoczynny pokaz (w przypadku prezentacji w programie 

PowerPoint np. pps/ppsx). 

  prezentacje w kategorii open (indywidualne lub w zespołach do 10 osób).  

Wybór formy prezentacji - dowolny. Może to być np. występ wokalny, recytacja poezji lub prozy 

Karola Wojtyły/Jana Pawła II lub krótka forma sceniczna. Czas przedstawienia nie przekraczający  

7 minut. W przypadku recytacji – wskazany jest podkład muzyczny. 

 

4. Tematyka prac i występów powinna nawiązywać do myśli przewodniej festiwalu, a nie jedynie do 

osoby Jana Pawła II.  

 

5. W pracach zgłaszanych na Festiwal (dotyczy to zwłaszcza kategorii literackiej) uczestnicy powinni unikać 

dosłownego korzystania z istniejących opracowań i przepisywania obszernych cytatów. Istotne jest 

samodzielne podejście autorów do tematu, chociaż przy przygotowaniu pracy na Festiwal autorzy mogą 

korzystać z rad i pomocy swoich opiekunów/nauczycieli. W prezentacjach komputerowych należy 

podać źródło informacji, z którego się korzystało. 

 

6. ETAP SZKOLNY: Festiwalu jest organizowany przez każdą ze szkół, która wybiera swoich 

reprezentantów – po jednym w każdej z kategorii.  

Etap szkolny należy przeprowadzić w każdej szkole do 9 października 2015 r., tak, aby wyłonić 

reprezentację szkoły na finał Festiwalu.  

Każdą szkołę reprezentować będą autorzy prac w poszczególnych kategoriach:  

 praca literacka (autor najlepszej pracy literackiej)  

 praca plastyczna (autor najlepszej pracy plastycznej)  

 prezentacja komputerowa (autor najlepszej prezentacji) 

 prezentacja w kategorii „open" (autor/wykonawca lub grupa, która przygotowała najlepsze 

przedstawienie)  

 

Szkolna reprezentacja może obejmować jedną, dwie lub wszystkie cztery kategorie.  

 

 

 

 



 

 

 

7. WYNIKI ETAPU SZKOLNEGO (imiona i nazwiska reprezentantów szkół w poszczególnych kategoriach 

oraz imiona nazwiska nauczycieli-opiekunów) należy przesłać do 12 października 2015 r. mailem na 

adres: zs.zolwin@brwinow.pl.  

Prace należy złożyć w powyższym terminie w Zespole Szkół w Żółwinie: 

 prace literackie (mogą być przesłane mailem na adres zs-zolwin@brwinow.pl), 

 prezentacje komputerowe (na płycie CD),  

 prace plastyczne. 

Prace plastyczne, literackie oraz prezentacje powinny zawierać następujące informacje: imię i nazwisko 

autora, klasa, szkoła, nazwisko opiekuna.  

W przypadku występu w kategorii open należy podać: czas pokazu, imiona i nazwiska uczestników, 

szkoła, klasa, imię i nazwisko opiekuna.   

Na opakowaniu przesyłki należy umieścić dopisek „Festiwal JP2".  

 

8. FINAŁ FESTIWALU MYŚLI I SŁOWA JANA PAWŁA II odbędzie się w Zespole Szkół w Żółwinie  

22 października 2015 r. o godz. 11.00 

Reprezentanci szkół zaprezentują swoje prace:  

 prace literackie zostaną odczytane przez ich twórców,  

 prezentacje komputerowe - przedstawione przez autorów,  

 prace plastyczne - pokazane na wystawie,  

 odbędzie się pokaz w kategorii open.  

 

9. Nadesłane w ramach konkursu prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane 

autorom. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania zgłoszonych prac, publikacji ich we 

fragmentach lub w całości. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikowanie ich prac oraz wizerunku na 

stronie internetowej Gminy Brwinów i Zespołu Szkół w Żółwinie. 

 

10. Reprezentanci szkół otrzymają dyplomy uczestnictwa oraz nagrody.  

 

11. Szkoła zapewnia nagłośnienie imprezy. Do 15 października 2015 należy podać informację o potrzebach 

w zakresie ilości mikrofonów niezbędnych do występów uczestników, sprzętu (odtwarzacz CD, laptop…) 

oraz przekazać podkłady muzyczne wykorzystywane w przedstawieniach. 

 

12. Dodatkowe informacje na temat przebiegu i organizacji festiwalu można uzyskać w Zespole Szkół w 

Żółwinie:  

tel. 22 7589397, e-mail: zs.zolwin@brwinow.pl 

 

 

 

Marta Szwemin 

Dyrektor Zespołu Szkół w Żółwinie 

Organizator Festiwalu 

 

mailto:zs.zolwin@brwinow.pl

