Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu
Komitet Obchodów 100. Rocznicy Urodzin Księdza Arcybiskupa
Ignacego Tokarczuka, Patrona Technikum nr 8
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Przemyślu
zapraszają do wzięcia udziału w konkursie literacko – wizualnym

Śladami Księdza Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka
w 100. rocznicę urodzin
Założeniem konkursu jest zachęcenie uczestników do zgłębiania wiedzy o Księdzu Arcybiskupie
Ignacym Tokarczuku w 100. rocznicę urodzin, kształtowanie świadomości patriotycznej oraz
aktywizacja młodzieży w kierunku poszukiwania wzorców patriotycznych.
Cele konkursu:
 rozpowszechnianie wśród uczniów wzoru wielkiego chrześcijanina i Polaka - Księdza
Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka,
 promowanie wartości reprezentowanych przez Księdza Arcybiskupa Ignacego
Tokarczuka,
 kształtowanie postaw patriotycznych,
 zachęcenie młodzieży do prezentowania własnych umiejętności literackich
i wizualnych,
 rozwijanie wrażliwości, kreatywności i wyobraźni,
 włączenie się do obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
Dane organizacyjne:
1. Organizatorzy:
Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu,
Komitet Obchodów 100. Rocznicy Urodzin Księdza Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka, Patrona
Technikum nr 8 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1
w Przemyślu.
2. Patronem honorowym konkursu jest J.E. Ks. Abp. Adam Szal, Metropolita Przemyski.
3. Konkurs jest organizowany w roku szkolnym 2017/2018 dla młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych Archidiecezji Przemyskiej.
4. Nad przebiegiem konkursu literacko - wizyjnego czuwa Komisja Diecezjalno- Szkolna, w
skład której wchodzą:
z ramienia Kurii - przewodniczący komisji - Dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej Kurii
Metropolitalnej;
z ramienia Komitetu Obchodów - Prezes Stowarzyszenia Pracowników i Absolwentów
Technikum nr 8 im. Ks. Abp. I. Tokarczuka.

5. Osoby odpowiedzialne:
ks. dr Waldemar Janiga
Bernadeta Suchorzepka
ks. Tadeusz Dec
Agnieszka Dyrda
Dagmara Skubisz
6. Adresaci konkursu:
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych miasta Przemyśla i Archidiecezji Przemyskiej.
7. Miejsce konkursu - wręczenie nagród (adres organizatora)
Technikum nr 8 im. Ks. Abp. I. Tokarczuka w Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego nr 1 w Przemyślu, ul. Dworskiego 100.
Regulamin konkursu:
1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
2. Prace powinny być wykonane samodzielnie lub przez grupę max. 5 osób.
3. Prace powinny nawiązywać do życia, działalności, nauczania Księdza Arcybiskupa
Ignacego Tokarczuka.
4. W pracach autorzy mogą zawierać własne przemyślenia, refleksje, emocje związane z
osobą Księdza Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka.
5. Każdy uczestnik/grupa uczestników może wziąć udział zarówno w części literackiej, jak i
wizualnej, zgłaszając maksymalnie 2 prace w każdej z kategorii.
6. Prace konkursowe powinny spełniać następujące warunki.
Część literacka:
- forma literacka: np.: opowiadanie, rozprawka, esej, felieton, reportaż, wiersz, tekst piosenki;
- objętość nie może przekraczać 4 stron znormalizowanego tekstu (czcionka rozm. 12, typ: Times
New Roman, odstęp 1,5).
Sztuki wizualne:
- różne dziedziny twórczości artystycznej, które odbierane są przez widza poprzez wzrok,
- technika: dowolna (np.: fotografia, pokaz multimedialny, etiuda filmowa, rysunek, malarstwo,
rzeźba, rękodzieło: pisanka, wycinanka i inne).
7. Do każdej pracy należy dołączyć czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia.
8. Nadesłane prace stają się własnością organizatorów.
9. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację prac
w celu ich popularyzacji oraz upowszechniania wyników konkursu (na stronie
organizatorów, współorganizatorów, w prasie, telewizji itp.).
10. Prace należy dostarczyć do 30 kwietnia 2018 roku na adres: Technikum nr 8 im. Ks.
Abp. I. Tokarczuka, ul. Dworskiego 100, Przemyśl 37-700 z dopiskiem - konkurs
literacko-wizyjny: Śladami Ks. Abpa Ignacego Tokarczuka w 100 rocznicę urodzin.
Zalecana literatura:
- Bober S. Persona non grata. Biskup Ignacy Tokarczuk i władze PRL Lublin 2005.

- Nie można zdradzić Ewangelii. Rozmowy z abp. Ignacym Tokarczukiem. Rozmawiał, wstępem
i przypisami opatrzył Mariusz Krzysztofiński, Rzeszów – Kraków 2012.
- Non omnis moriar. Abp. Ignacy Tokarczuk we wspomnieniach. Relacje zebrał, wstępem
i przypisami opatrzył Mariusz Krzysztofiński, Rzeszów- Lwów 2016.
- Tokarczuk I. Kochałem tych ludzi całym sercem i oddaniem. Wspomnienia z lat 1918- 1976,
oprac., wprowadzenie, przypisy, indeksy i wybór ilustracji ks. Józef Wołczański, Lwów
- Kraków 2014.
Uwaga!
1. Prace z jednej szkoły mogą zostać przesłane we wspólnej kopercie (do każdej pracy
powinna być oddzielnie dołączona karta zgłoszenia).
2. Prosimy nie kopiować z Internetu ani innych źródeł, prace zostaną poddane weryfikacji
przez program antyplagiatowy.
3. Prace niespełniające warunków formalnych nie będą podlegały ocenie.
4. Jury zastrzega sobie prawo do wyeliminowania z konkursu prac obrażających uczucia
religijne, obyczajowe i narodowe.
Ocena prac konkursowych:
Oceny prac dokona komisja konkursowa, w skład której wejdą przedstawiciele organizatorów
oraz znawcy przedmiotu.
W pracach literackich brane pod uwagę będzie przed wszystkim:
- zgodność z tematem,
- merytoryczna poprawność,
- bogactwo treści,
- piękno i czystość języka,
- przemyślana i dopracowana forma.
W pracach plastycznych brane pod uwagę będzie przede wszystkim:
- zgodność z tematem,
- bogactwo i czytelność treści,
- przemyślana forma,
- umiejętność posługiwania się wybraną techniką,
- kreatywność, harmonijność i wrażenia estetyczne.
Jury - wyłonione przez Kapitułę Konkursu - dokona oceny prac oraz przyzna po trzy nagrody w
części literackiej i sztuk wizualnych.
Ogłoszenie wyników i nagrody:
Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie organizatorów w maju 2018 r. Uczestnicy proszeni są o
sprawdzanie wyników na stronie internetowej: www.rokignacegotokarczuka.pl lub stronie
szkoły: http://ckziu.fc.pl/.
Nagrody oraz dyplomy zostaną wręczone 06 czerwca 2018 r. w siedzibie Technikum nr 8
im. Ks. Abpa Ignacego Tokarczuka w Przemyślu, ul. Dworskiego 100.
(Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni z tygodniowym wyprzedzeniem).
Wszyscy nauczyciele - opiekunowie laureatów otrzymają podziękowania za przygotowanie do
konkursu.

KARTA ZGŁOSZENIA*
Imię i nazwisko autora pracy:
…………………………………………………………………………………………………..
Wiek: …………..………
Tytuł pracy:……………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Nazwa i adres szkoły kierującej pracę na Konkurs:
…………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………...
Dane opiekuna, pod kierunkiem którego powstała praca:
Imię i nazwisko:
……………………………………………………………………………...……………………
Telefon: ……………………………………………………………………………………..…..
Adres e-mail: …………………………………………………………………………………....
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu Konkursu oraz akceptuję
wszystkie jego postanowienia.
Oświadczam, iż złożona przeze mnie praca stanowi wyłączną własność organizatorów Konkursu
i nie narusza praw osób trzecich; przekazuję też jego organizatorom prawa do rozporządzania
pracą na zasadach określonych regulaminem Konkursu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka
do celów przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
………………………………………...
data i podpis opiekuna (nauczyciela)
…………………………………………
data i podpis uczestnika
lub prawnego opiekuna w przypadku,
gdy uczestnik nie jest pełnoletni
*wypełnioną kartę należy dołączyć do pracy konkursowej

