
                                                                                    

                                         

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PAPIESKI 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MIASTA 

GNIEZNA Z OKAZJI XXII DNIA PAPIESKIEGO

„BLASK PRAWDY”



ORGANIZATORZY:

 Urząd Miasta Gniezna
 Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie
 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ks. Majora Mateusza Zabłockiego w Gnieźnie

CELE KONKURSU:

 zapoznanie z ideą XXII Dnia Papieskiego;

 pogłębienie wiedzy uczniów na temat życia i nauczania świętego Jana Pawła II;

 ukazanie wzoru do naśladowania w osobie wielkiego Papieża Polaka;

 rozwijanie kreatywności oraz zainteresowań artystycznych;

 rozwijanie wyobraźni dziecięcej poprzez ekspresję plastyczną oraz literacką;

 czynne włączenie uczniów w obchody XXII Dnia Papieskiego.

ADRESACI KONKURSÓW:

 UCZNIOWIE KLAS I – III
Prawda drogą do nieba. Zilustruj tę myśl w dowolnej formie (wycinanka, wyklejanka, 
mozaika lub inne).  
 Praca w formacie A4 na kartce bloku technicznego.
 Technika dowolna.

 UCZNIOWIE KLAS  IV – VI
Jestem człowiekiem sumienia, to znaczy po imieniu nazywam dobro i zło. Przygotuj 
komiks ukazujący w jaki sposób realizujesz tę prawdę.
 Praca w formacie A3 podzielonej na 6 scen na kartce bloku technicznego.
 Technika dowolna.

 UCZNIOWIE KLAS  VII – VIII
Warto „żyć w prawdzie”. Napisz list/email do rówieśnika, w którym przekonasz go o 
słuszności tego stwierdzenia szczególnie w przestrzeni mediów społecznościowych.
 Praca w formacie A4 (1 strona).
 Czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5.

ŹRÓDŁA DO WYKORZYSTANIA:

 Encyklika Veritatis Splendor Jana Pawła II;
 homilia Jana Pawła II wygłoszona 6 czerwca 1991r. w Olsztynie;
 strony internetowe: www.dzielo.pl, https://opoka.org.pl/biblioteka

http://www.dzielo.pl/


KRYTERIA OCENIANIA:

Nadesłane prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez Organizatora. Jury konkursu
zwracać będzie szczególną uwagę na:

 zgodność treści pracy z tematem konkursu;
 oryginalność podejścia do tematu;
 kreatywność i pomysłowość;
 samodzielność wykonania;
 wartość artystyczną pracy.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Każda praca powinna być podpisana na odwrocie drukowanymi literami (imię, 
nazwisko, klasa, szkoła i nazwisko opiekuna). Do każdej pracy należy dołączyć 
podpisane przez rodzica/opiekuna oświadczenie:

„Wyrażam zgodę na publikowanie imienia i nazwiska oraz wizerunku mojego 
dziecka……………………………………………………………………………… 
na stronie internetowej Organizatora konkursu, a także w środkach masowego 
przekazu na potrzeby związane z podaniem wyników konkursu”.

                                                                              ……………………………………

2. Najlepsze prace (maksymalnie po 3 z każdej kategorii) należy dostarczyć do 
7 października 2022r. do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 2, ul. Łubieńskiego 7 
w Gnieźnie.

3. Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora, który zastrzega sobie prawo 
do ich wystawiania oraz nieodpłatnego publikowania. Prace konkursowe nie podlegają
zwrotowi.

NAGRODY:

Wszyscy laureaci konkursów otrzymają dyplomy i nagrody, które zostaną wręczone podczas 
Gali Papieskiej. Dokładne miejsce i czas uroczystego podsumowania konkursów zostaną 
podane w terminie późniejszym.

Koordynatorami konkursów są:

- Iwona Jułga

- Agnieszka Trudzińska

GORĄCO ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KONKURSACH !!!


