
Župa sv. Blaža – Gradnići  

Objavljuje:  

P O Z I V  

za sudjelovanje na I. literarnom natječaju DIDAK I MI 

za 2021. godinu  

U povodu održavanja DIDAKOVIH DANA, Župa sv. Blaža - Gradnići objavljuje I. 

literarni natječaj Didak i mi.  

Fra Didak Buntić (1871. – 1922.) cijeli je život posvetio služenju Bogu, bližnjima 

i  hercegovačkom puku. Pokreće akciju opismenjavanja puka i osnivanja seljačkih 

škola.  Prosvjetiteljsku ulogu odigrao je fra Didak Buntić i na gospodarskom području. 

U godinama  nezapamćene gladi u Hercegovini tijekom Prvoga svjetskog rata pokrenuo 

je spašavanje  gladne hercegovačke djece odvođenjem u Srijem i Slavoniju. U tim 

teškim vremenima  oskudice i obespravljenosti njegova naroda, bio je fra Didak Buntić 

neumorni djelatnik za  dobrobit puka Hercegovine – vođa, prosvjetitelj, odgajatelj, 

graditelj, humanitarni djelatnik,  pučki tribun…  

Pozivaju se učenici osnovnih i srednjih škola s područja općine Brotnjo da se 

odazovu  pozivu na Natječaj tako da odaberu jednu od ponuđenih tema:   

Teme za osnovne škole:  

1) Svako vrijeme nosi i dobro i loše, ali srećom uvijek bude ljudi koji se bore da  prevlada 

ona svjetlija strana života.  

2) Narodni prosvjetitelj  

3) Fra Didak – otac, vođa i učitelj  

Teme za srednje škole:  

1) Hoćete li igdje na svijetu naći kršnijeg, zdravijega i bistrijega naroda nego  što je naš 

hercegovački, kome ništa ne fali do prosvjeta i naobrazba?  



2) Fra Didak Buntić – uzor i primjer 

3) Fra Didak – utjelovljenje Hercegovine, njezine snage i patnje 

Uvjeti natječaja  

U natječaju mogu sudjelovati učenici osnovnih i srednjih škola s područja općine 

Brotnjo,  čije škole dostave radove do 1. listopada 2021. na adresu elektroničke pošte:  

nikolarosancic@gmail.com (s naznakom Za literarni natječaj DIDAK I MI).  

Uz literarni rad potrebno je navesti:  

• ime i prezime učenika 

• razred   

• naslov rada  

• naziv i adresu škole  

• ime i prezime učitelja- mentora s podacima za kontakt  

Učenici se na natječaj mogu prijaviti literarnim radom ili lirskom pjesmom.  

Pored hrvatskoga standardnoga jezika, literarni rad može biti pisan i hrvatskim dijalektom 

(mjesnim govorom).  

Povjerenstvo za odabir najuspješnijih literarnih radova proglasit će pobjednike u 

kategorijama  za I., II. i III. mjesto.  

Autori najuspješnijih radova i njihovi mentori bit će javno predstavljeni na prvoj 

večeri  Prosvjetno - kulturne manifestacije DIDAKOVI DANI, u četvrtak 7. listopada 

2021. u  Gradnićima. 

 

 

 

 

Fra Nikola Rosančić 

župnik Župe sv. Blaža - Gradnići 

 


