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Protokół ze i szkolnego konkursu na strój świętego 

 

 

Komisja w składzie ks. Jan Bober, Sroka Irena i Batorska Renata zebrała 

się w dniu 27 października 2016 roku w Sali nr 10 w Zespole Szkół im Marii 

Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej, aby wyłonid zwycięzców konkursu na strój 

świętego. W konkursie wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej w Tyrawie 

Wołoskiej. Uczniowie mieli przygotowad i zaprezentowad strój wybranego przez 

siebie świętego na podstawie funkcjonujących  w ikonografii i rzeźbiarstwie 

przedstawieo świętych i błogosławionych. Komisja miała za zadanie wybrad 

spośród prezentowanych postaci świętych i błogosławionych najlepiej 

przygotowane i zaprezentowane stroje, aby uczestnicy konkursu mogli wziąd 

udział w Balu Wszystkich Świętych w Przemyślu. Wszyscy uczestnicy otrzymują 

pamiątkowe nagrody, które zostaną wręczone w trybie określonym przez 

Komisję. Zwycięzcy konkursu otrzymają dodatkowe nagrody.  

Regulamin Konkursu: 

1. Uczniowie wyszukują sobie postacie świętych i błogosławionych 

przestawiane w ikonografii i rzeźbiarstwie.  

2. W ciągu trzech tygodni przygotowują strój świętego lub 

błogosławionego.  

3. W określonym przez Komisję czasie i miejscu przynoszą zez sobą 

stroje, aby je zaprezentowad przed komisją. 

4. Prezentacja wizualna połączona jest z krótką informacją  na temat 

prezentowanej postaci i motywu wyboru.  

5. Komisja dokonuje oceny i wybiera od 4 do 7 najlepszych stroi w celu 

wyjazdu uczestników konkursu na  Balu Wszystkich Świętych w 

Przemyślu w dniu 30 Listopada.  

6. W określonym przez Komisję czasie wszyscy uczestnicy otrzymują 

pamiątkowe nagrody i dyplomy uczestnictwa.  

 

 

 



Uczestnicy  konkursu: 

L.P Imię i nazwisko ucznia  kl Prezentowany 
święty lub 
błogosławiony 

Ocena  

 Bilaoski Łukasz 3 Papież Jan Paweł II I miejsce 

 Pocałuo Karolina 5a Św. Agnieszka   

 Batorska Zuzanna  5a Św. Teresa od 
Krzyża 

I miejsce  

 Kazibucka Julia  5a Św. Królowa 
Jadwiga 

II miejsce  

 Kubik Bożena  5a Św. Królowa 
Jadwiga 

 

 Wołoszyn Wiktoria Va Matka Boża  

 Krzyżanowska Dominika  VI Matka Boża   

     

 

30 października uczestnicy konkursu na strój świętego) oraz członkowie komisji 

– nauczyciele:  pani Irena Sroka, pani Renata Batorska oraz ks. Jan Bober, wzięli 

udział w uroczystym Balu. Około godz. 15.00 odbyła się Msza święta w  kościole 

oo. Franciszkanów w Przemyślu, na którą przybyło bardzo wielu młodych ludzi 

oraz dzieci w stroju swoich świętych patronów. Po Eucharystii korowód 

świętych ruszył w kierunku pomnika św. Jana Pawła II w Przemyślu (plac 

Niepodległości), tam odbyła się druga częśd uroczystości - śpiewy i taoce 

wszystkich grup przybyłych z całej archidiecezji. 

Na ostatnim apelu szkolnym w I semestrze 2016/2017 ( 14.01.2017?) wszyscy 

uczestnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa, pamiątkowe mini-nagrody, a 

zwycięzcy także nagrody książkowe.  

 

 

 


