
KONKURS Z OKAZJI 100.ROCZNICY URODZIN KAROLA WOJTYŁY

-  ŚW. JANA PAWŁA II

Z okazji zbliżającej się rocznicy urodzin Karola Wojtyły, papieża Jana Pawła II,
przypadającej 18 maja 2020 roku, zachęcamy do udziału w konkursie związanym z 
postacią najsłynniejszego Polaka.

CELE KONKURSU:

1. Zachęcenie uczniów do zdobywania i pogłębiania wiedzy na temat nauczania 
Papieża Polaka Jana Pawła II. 

2. Wskazanie uczniom osoby Papieża Polaka, jako autorytetu moralnego 
współczesnego świata i wzoru do naśladowania. 

3. Pielęgnowanie pamięci o Ojcu Świętym Janie Pawle II. 
4. Integracja uczniów i ich rodzin wokół wartości głoszonych przez Jana Pawła II;

zachęcanie do rozmów o polskim papieżu, wspomnień rodziców i dziadków 
związanych z czasem Jego pontyfikatu.

UCZESTNICY: Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach;

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA PRAC: do 18 maja, drogą elektroniczną- przez e-
dziennik do nauczycieli wskazanych przy kategorii. W temacie wiadomości podajemy
imię, nazwisko, klasę  oraz kategorię.

Każdy uczeń może wziąć udział w jednej lub więcej kategorii konkursowych. Udział 
jest dowolny, podlega ocenie. Autorzy najlepszych prac w każdej kategorii otrzymają 
nagrody rzeczowe.

Uwaga- Biorąc udział w konkursie wyraża się jednocześnie zgodę na 
publikowanie pracy- zdjęcia lub nagrania.

Kategorie konkursowe:

I. Kategoria rodzinna- p. Alicja Dembińska
1)   zdjęcie dekoracji okiennej wykonanej w domu upamiętniającej urodziny
św. Jana Pawła II;

2) Plakat pod hasłem „Rodzina Bogiem silna” – technika dowolna;

II. Kategoria literacka „ Uczę się od Jana Pawła II”- ks. Dominik Dutkiewicz
- wiersz, list, felieton odnoszące się do nauczania papieża- z 
wykorzystaniem słów papieża  skierowanych do młodzieży podczas 
różnych spotkań np. Światowych Dni Młodzieży;



III. Kategoria muzyczna – p. Katarzyna Kaczmarek
 przesłanie własnego wykonania piosenki o Janie Pawle II lub kojarzącej 
się z nim. Może być to również piosenka w całości autorska  lub z tekstem 
podłożonym do znanej melodii;

IV. Kategoria plastyczna – „Droga Karola Wojtyły- Jana Pawła II do świętości”-
p. Katarzyna Kaczmarek
ukazanie ważnych wydarzeń z życia JP II- dzieciństwo św. Jana Pawła II, 
lata młodości i studiów,  Jan Paweł II - czciciel Maryi, Jan Paweł II – 
pielgrzym, itp.


