
                 OGŁOSZENIE 
        

             Wójt Gminy Żyrzyn i Proboszcz Parafii p.w. św. Andrzeja Boboli w Parafiance 

zapraszają mieszkańców gminy Żyrzyn do udziału w  VI  GMINNO-PARAFIALNYM  

KONKURSIE  PALM  WIELKANOCNYCH „PARAFIANKA 2023”, który odbędzie 

się w Niedzielę Palmową 2 kwietnia 2023 r. w kościele w Parafiance. Palmy zgłaszane do 

konkursu proszę dowieźć do kościoła do godz. 10.35. 

             Palmy wielkanocne wystawione do udziału w konkursie muszą być wykonane 

własnoręcznie. Mogą być wykonane indywidualnie lub w zespołach kilkuosobowych.  

            W tym roku zgłoszone do konkursu palmy oceniane będą w następujących 

kategoriach: 

      - palma rodzinna (wykonana  z różnych materiałów naturalnych i sztucznych wspólnie 

przez dzieci, rodziców, babcie oraz innych  członków jednej rodziny), 

     - palma młodzieżowa (wykonana z różnych materiałów naturalnych i sztucznych przez 

uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz  młodzież szkół średnich), 

     - palma  tradycyjna (wykonana wyłącznie z elementów naturalnych takich jak: suszone 

kwiaty, trawy, zioła i rośliny zimozielone), 

     - palma współczesna (wykonana z dowolnych elementów naturalnych i sztucznych),     

     - palma najdłuższa (najdłuższa palma tegorocznego konkursu spośród wszystkich  

                                       kategorii). 

Wielkość i wygląd palm zależeć będzie wyłącznie od pomysłowości osoby/osób, które będą 

ją wykonywały. Palma musi być oznaczona dużym numerem, którym będzie numer domu 

osoby wykonującej palmę oraz pierwszymi trzema literami nazwy miejscowości, z której 

palma pochodzi. Na drugiej stronie karteczki z oznakowaniem należy wpisać imię 

i nazwisko osoby/osób, która/e daną palmę wykonała/ły. Młodzież ucząca się, oprócz 

imienia i nazwiska oraz nazwy miejscowości, powinna napisać nazwę szkoły i klasę, do 

której uczęszczają.  

        Umieszczenie tych danych pozwoli jury konkursu na imienne ogłoszenie zwycięzców 

tegorocznego konkursu. 

 Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi po mszy świętej o godz. 11.00 dn. 02.04.2023 r. 

 Do konkursu nie mogą być wystawiane palmy kupne. 

       Wójt Gminy Żyrzyn ufunduje nagrody rzeczowe za zajęcie pierwszego miejsca w każdej 

kategorii konkursu. Fundatorami nagród w tegorocznym konkursie są również: Bank 

Spółdzielczy w Cycowie oraz proboszcz parafii Parafianka.  

 

          Informacje dodatkowe - tel. 519583195. 


