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Konkurs pt. "Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia"
został rozstrzygnięty.
Wyłoniono najlepsze prace.

Nowy projekt edukacyjny IPN nawiązuje do obchodzonych w 2021 r. uroczystości: 120.
rocznicy urodzin i 40. rocznicy śmierci Prymasa Tysiąclecia oraz 75. rocznicy święceń
kapłańskich i 10 – lecia beatyfikacji Papieża Polaka. Ponadto, w trakcie konkursu nadeszła
wiadomość o zaplanowanej na 12 września beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Wydarzenia  te są ważne również dla młodzieży szkolnej, o czym świadczą nadesłane prace
konkursowe, pełne głębokich refleksji i autentycznych emocji. Niektórzy autorzy
zdecydowali się opisać własne, często dramatyczne przeżycia, kiedy to postać Karola Wojtyły
lub Stefana Wyszyńskiego była dla nich przewodnikiem i ratunkiem. Lektura wszystkich
prac była poruszająca, ale i krzepiąca zarazem.

Jury konkursu postanowiło nagrodzić następujące prace:

I miejsce: "Docendo discimus - nauka Karola Wojtyły oraz Stefana Wyszyńskiego w
moich życiowych doświadczeniach" – autor: Katarzyna Jaroszewska/opiekun
merytoryczny: Joanna Gradowska.

II miejsce: „Prawdziwa miłość, czyli o współczesnej diagnozie miłości na przykładzie
dramatu Karola Wojtyły Przed sklepem jubilera” – autor: Iga Łęgowska/opiekun
merytoryczny: Jerzy Jędryka.

III miejsce: „Pomocne słowa” – autor: Maria Sało/opiekun merytoryczny: Barbara Bereza.



Ponadto, Jury zdecydowało o przyznaniu wyróżnień pracom:

1. „Miłość aż po grób” - autor: Katarzyna Jaroszewska/opiekun merytoryczny: Joanna
Gradowska.

2. „Jak papież uratował moje życie” – autor: Marta Wieteska/opiekun merytoryczny: Anna
Horwat.

3. „Jan Paweł II i Stefan Wyszyński – życie orędziem dla świata” – autor: Karolina
Mróz/opiekun merytoryczny: Violetta Hejza.

4. „Miejcie odwagę żyć dla miłości” – autor: Mikołaj Garstka/opiekun merytoryczny:
Agnieszka Willma.

5. „Miłość, nauka, wiara” – autor: Sebastian Ludzia/opiekun merytoryczny: Jakub Mrugała.

 

Z autorami oraz opiekunami merytorycznymi wytypowanych prac nawiążemy kontakt
emailowy dla przekazania nagród przewidzianych Regulaminem.

Serdecznie gratulujemy laureatom, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w
konkursie!

Wydział Projektów Edukacyjnych IPN
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