„Przypatrzmy się znaczeniu prawdy w naszym życiu publicznym”
Jan Paweł II

Z okazji 30-tej rocznicy wizyty Świętego Jana Pawła II w Olsztynie Wydział Teologii
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprasza do udziału w konkursie
literackim dla młodzieży szkół ponadpodstawowych.
Celem konkursu jest pogłębienie nauczania papieża Jana Pawła II i refleksja (filozoficzna,
teologiczna, prawna, społeczna, pedagogiczna) słów papieża wypowiedzianych podczas
spotkań w Olsztynie:
„Wolność publicznego wyrażenia swoich poglądów jest wielkim dobrem społecznym,
ale nie zapewnia ona wolności słowa”
lub
„Słowa mogą czasem wyrażać prawdę w sposób dla niej samej poniżający”
Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych
w województwie warmińsko-mazurskim. Nagroda zostanie ufundowana przez Lasy
Państwowe.
Wymogi edytorskie:
• Praca pisemna, forma wypowiedzi dowolna.
• Imię i nazwisko autora, klasa, szkoła, imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela według
dołączonej metryczki z podpisem rodziców/opiekunów prawnych wyrażających zgodę
na udział dziecka w konkursie. Uczeń pełnoletni sam podpisuje zgodę.
• Tekst Microsoft Word (doc.).
• Objętość tekstu – max. 3,5 tys. znaków, plus bibliografia.
• Czcionka 12 pkt. Times New Roman, interlinia 1,5.
• Tekst wyrównany do lewego i prawego marginesu – wyjustowany.
• Bibliografia na końcu tekstu.
• Cytaty podajemy w cudzysłowu, bez kursywy.
• Stosowanie kursywy: obce słowa, nazwy wydarzeń, tytuły książek, obrazów.

Termin:
Prace można dostarczyć lub przesłać z dopiskiem na kopercie: „Konkurs – Prawda – Jan
Paweł II” do 10 czerwca 2021 r. na adres:
Wydział Teologii
ul. Kard. Hozjusza 15
11-041 Olsztyn
Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę
Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 21 czerwca 2021 r. na stronie
internetowej Wydziału Teologii UWM: www.uwm.edu.pl/wt
O wręczeniu nagród poinformujemy zwycięzców indywidualnie na podany adres mailowy.
Po zakończeniu konkursu prace przechodzą na własność organizatora.
Jury konkursu:
•
•
•
•
•
•
•
•

ks. dr hab. Marek Żmudziński, prof. UWM – przewodniczący
prof. dr hab. Anna Zellma
dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM
mgr lic. Magdalena Świtalska
mgr Maria Orzechowska, ZPS
ks. dr hab. Adam Bielinowicz
ks. dr hab. Karol Jasiński, prof. UWM
ks. dr hab. Lucjan Świto, prof. UWM
Patronat honorowy:

Arcybiskup Józef Górzyński
Metropolita Warmiński

Biskup Wojciech Osial
Przewodniczący Komisji Wychowania
Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski
Sponsor konkursu:

Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Kudypy
Partner konkursu:

Patronat medialny:

Metryczka konkursu
IMIĘ i NAZWISKO ucznia

TEMAT

IMIĘ I NAZWISKO nauczyciela

NAZWA I ADRES SZKOŁY/PLACÓWKI, e-mail

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych Podpis rodzica/opiekuna
osobowych (imię i nazwisko dziecka):
.........................................................................,
podanych w zgłoszeniu do udziału
w
konkursie „Przypatrzmy się znaczeniu prawdy
w naszym życiu publicznym”, zgodnie z art. 9
ust. 2 lit. a w zw. z art. 6 ust. 1
lit.aRozporządzenia
Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych wzwiązku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE(dalej: RODO).
Podpisanie
zgody
jest
wymogiem
koniecznym do przyjęcia pracy w konkursie
przez organizatora.

