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Organizatorem Projektu pn.: ”ODEJŚĆ NA ZAWSZE, BY STALE BYĆ BLISKO…” jest Fundacja  
BO WARTO z siedzibą w Warszawie (ul. Bluszczańska 15). 
 

  CELE PROJEKTU 
 
 

Cel ogólny: 
upamiętnienie 100. rocznicy urodzin ks. Jana Twardowskiego  
 
Cele szczegółowe: 
 

 zapoznanie uczestników Projektu z osobą, życiem i twórczością ks. Jana Twardowskiego  

 przeprowadzenie konkursu plastycznego, muzycznego, na zielnik oraz wydarzenie inspirowanych osobą  
i twórczością ks. Jana Twardowskiego 

 rozbudzenie zdolności muzycznych i plastycznych uczestników Projektu  

 zorganizowanie wydarzeń rocznicowych poświęconych ks. Janowi Twardowskiemu  

 
 

 

  UCZESTNICY PROJEKTU 
 
 

 

 

 

► uczniowie szkół podstawowych  
 

 

 

► uczniowie szkół ponadgimnazjalnych  
 

 
► uczniowie szkół gimnazjalnych  
 

 

► nauczyciele, opiekunowie towarzyszący uczniom  
   w ich działaniach konkursowych 

 

 
 

Do każdego z zaproponowanych konkursów placówka będzie mogła zgłosić innych uczniów, określony zostanie 
tylko limit zgłoszeń i wiek uczestników. Nie jest wymagany udział we wszystkich elementach Projektu. 
 
Planowana/szacowana łączna liczba uczestników Projektu (dzieci i dorośli) to ok. 250-300 osób. 
 

  KRÓTKI OPIS DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH 
 
 

Prezentowany Projekt jest włączony w cykl wydarzeń artystycznych, edukacyjnych i popularnonaukowych 
realizowanych w różnych częściach Polski i za granicą organizowanych przez Społeczny Komitet Obcho-
dów Jubileuszu z okazji nadchodzącej rocznicy. Patronat honorowy nad tymi wydarzeniami przyjęła Mał-
żonka Prezydenta RP Pani Anna Komorowska, a do Komitetu Honorowego, którego przewodniczącym 
jest ks. Kard. Kazimierz Nycz włączyło się prawie 30 osób. Patronat medialny przyjęły TVP oraz PR.  
 
Projekt pn.: ”ODEJŚĆ NA ZAWSZE, BY STALE BYĆ BLISKO….” będzie składał się z 4 elementów wzajem-
nie się uzupełniających mających charakter konkursowy oraz 2 spotkań projektowych (urodzinowego  
i podsumowania). Projekt będzie się odbywał od stycznia do października 2015 r.  
 
 

 W RAMACH PROJEKTU PRZEWIDZIANA JEST ORGANIZACJA NASTĘPUJĄCYCH KONKURSÓW I SPOTKAŃ: 
 

1. Konkurs Plastyczny ILUSTRACJA do wybranego wiersza ks. Jana Twardowskiego - dla dzieci ze  
szkół podstawowych. Placówki biorące udział w konkursie przeprowadzą wewnętrzne eliminacje 
wyłaniające 3 najlepsze prace, które zostaną wysłane do Fundacji i tam będą ocenione przez pro-
fesjonalne jury. Prace konkursowe będą wykonane pastelami lub farbami w formacie A4 lub A3,  
a oceniane w dwóch kategoriach wiekowych (I kat. – klasy I - III i II kat. – klasy IV - VI). 

2. Konkurs Muzyczny pn. ”RAPOWANIE o ks. Janie (Twardowskim)” – dla młodzieży gimnazjalnej  
i ponadgimnazjalnej, którego zadaniem będzie przygotowanie 2 utworów muzycznych w stylu rap 
z wykorzystaniem wierszy ks. Jana Twardowskiego lub jego życiorysu. 

3. Konkurs na Zorganizowanie WYDARZENIA POŚWIĘCONEGO ks. Janowi Twardowskiemu – dla mło-
dzieży ze szkół gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych i ich opiekunów, którzy przygotują scenariusz 
wydarzenia rocznicowego i zorganizują je w swojej lub zaprzyjaźnionej placówce, przestrzeni 
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miejskiej, domu kultury itp. dokumentując jego przebieg (raport z realizacji, zdjęcia lub nagrania 
filmowe wydarzenia). W scenariuszu będą musiały znaleźć się elementy dramy lub recytacji, tak 
aby młodzi aktorzy/organizatorzy wydarzenia mogli kreatywnie wyrażać własne emocje rodzące 
się pod wpływem twórczości ks. Jana Twardowskiego. 

4. Spotkanie URODZINOWE u ks. Jana Twardowskiego - 27 maja 2015 r. w Warszawie w Instytucie Papie-
ża Jana Pawła II 

5. Konkurs na ZIELNIK  – dla dzieci ze szkół podstawowych, które już od marca, aż do września będą 
wykonywały zielnik. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych (I kat. – klasy I - III  
i II kat. – klasy IV - VI) 

6. PODSUMOWANIE Projektu - będzie to spotkanie, w którym wezmą udział wszyscy uczestnicy  
Projektu oraz przedstawiciele sponsorów, patronów i wszyscy zainteresowani osobą i twórczością  
ks. Jana Twardowskiego. 

 

  PRZEBIEG PROJEKTU 
 

20 lutego 2015 r. Ostateczny termin nadsyłania ZGŁOSZEŃ placówek do Projektu  

do 28 lutego 2015 r. 
Opublikowanie na stronie Fundacji  www.fundacjabowarto.pl wykazu placówek 
zgłoszonych do Projektu i regulaminów wszystkich konkursów  

do 10 kwietnia 2015 r. 
Nadesłanie CD z konkursowymi utworami muzycznymi do pierwszej oceny przez 
jury 

do 20 kwietnia 2015 r. 
Opublikowanie na stronie Fundacji  www.fundacjabowarto.pl wyników pierwszej oce-
ny muzycznej i zaproszenie wybranych uczestników na przesłuchania do Warszawy 

do 30 kwietnia 2015 r. 
Przesłanie do biura Fundacji prac plastycznych i raportów z realizacji wydarzeń rocz-
nicowych przygotowanych zgodnie z regulaminami konkursowymi  

8 maja 2015 r. 
Przesłuchania uczestników konkursu muzycznego w DK Dorożkarnia w Warszawie 
(ul. Siekierkowska 28) 

27 maja 2015 r.   
Spotkanie urodzinowe u ks. Jana Twardowskiego w Instytucie Jana Pawła II  
w Warszawie (ul. A. Hlonda 1) 

do 30 września 2015 r. Przesłanie do biura Fundacji zielników przygotowanych zgodnie z regulaminem  

październik 2015 r.   
(*) II  połowa (1 dzień) 

Uroczyste Zakończenie i Podsumowanie Projektu w Instytucie Jana Pawła II  
w Warszawie (ul. A. Hlonda 1) 

 
 
 
 
 

  NAGRODY 
 

1. Zwycięzcy poszczególnych Konkursów (miejsca od I do III) otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. 
 

2. Wszystkie placówki uczestniczące/reprezentowane  w Projekcie otrzymają pamiątkowe dyplomy,  
a opiekunowie reprezentacji szkolnych zaświadczenia. 

 

  ZGŁOSZENIE do PROJEKTU  
 

Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest przesłanie ZGŁOSZENIA PLACÓWKI, zgodnie z załączonym  
FORMULARZEM do dnia 20 lutego 2015 r. (decyduje data dostarczenia) na adres: 
 

Fundacja BO WARTO, 00-712 Warszawa, ul. Bluszczańska 15, bądź faksem pod nr 22 651 02 40 lub  
zeskanowanego e-mailem na adres: biuro@fundacjabowarto.pl  
 
 

Uwaga! 
Wymagane jest czytelne i pełne (wszystkie rubryki) wypełnienie formularza zgłoszeniowego. 
 
 

  KONTAKT  
 

Fundacja BO WARTO  
00-712 Warszawa, ul. Bluszczańska 15,  

www.fundacjabowarto.pl 
tel.:  602- 228-732, tel./fax.: 22 651 02 40,  

e-mail: monikakarda@fundacjabowarto.pl 
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