RODZINNE DYKTANDO PAPIESKIE
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W DYKTANDZIE DLA RODZIN
XV DZIEŃ PAPIESKI
„JAN PAWEŁ II – PATRON RODZINY”

Szanowni Państwo,
Z okazji XV DNIA PAPIESKIEGO trzy szkoły: Gimnazjum i Liceum Salezjańskie, Gimnazjum nr 2
im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckiem oraz Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej po raz
kolejny podejmują wspólną inicjatywę uczczenia pamięci o wielkim Polaku. Chcielibyśmy zachęcić Państwa
do współudziału w tegorocznym przedsięwzięciu.
Zapraszamy do udziału w Rodzinnym Dyktandzie Papieskim.
Chcemy dać dorosłym szansę wspólnej zabawy z ortografią i interpunkcją języka polskiego, szansę
sentymentalnego powrotu do ławki uczniowskiej, ale jednocześnie staramy się połączyć tę zabawę
z wiedzą na temat Dni Papieskich. Jednocześnie podkreślamy, że pisanie dyktanda ma służyć nie tylko
sprawdzeniu wiedzy i umiejętności uczestników, ale także współpracy zespołowej, a przede wszystkim ma
być próbą integracji różnych środowisk lokalnych wokół postaci Papieża-Polaka. Po raz kolejny postaramy
się udowodnić społeczności lokalnej, że dorośli potrafią się mądrze bawić.
Zachęcamy do wytypowania trzyosobowej drużyny, która 26 października o godz. 1800 weźmie
udział w Rodzinnym Dyktandzie Papieskim, które odbędzie się w budynku sali gimnastycznej Szkół
Salezjańskich w Mińsku Mazowieckim. Zadanie grupy będzie polegało na wspólnym pisaniu tekstu
dyktowanego przez przedstawiciela organizatorów. Prace zostaną sprawdzone przed profesjonalistówpolonistów, którzy rzetelnie, aczkolwiek z dużą życzliwością wytypują drużynę, która najlepiej poradzi sobie
z potyczkami ortograficznymi i interpunkcyjnymi. Wszyscy uczestnicy mają szansę w nagrodę otrzymać…
bardzo dobre oceny! Z przyjemnością powitamy również kibiców, którzy będą dopingować i wspierać swoją
drużynę!
Skoro dyktando ma być rodzinne, przewidujemy start zarówno ludzi ze sobą spokrewnionych, jak i
takich na przykład rodzin: samorządowców, księży, nauczycieli, policjantów, strażaków, urzędników,
prawników, sportowców, przedsiębiorców, lekarzy, pielęgniarek, emerytów, maturzystów. Być może
zgłoszą się do nas przedstawiciele jeszcze innych zawodów, pasji lub zakładów pracy.
Do powyższej informacji dołączamy kartę zgłoszenia drużyny. Prosimy o jej przekazanie najpóźniej do 20
października 2015r. w wersji papierowej do sekretariatu Szkół Salezjańskich w Mińsku Mazowieckim, ul.
Kościuszki 27 lub w formie elektronicznej na adres: dgajcpiatkowska@salezjanieminsk.pl. Bardzo prosimy o
przychylne potraktowanie naszej propozycji.
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