
W lipcu 2016 roku w Krakowie odbędą się Światowe Dni Młodzieży, których 

inicjatorem i patronem jest Św. Jan Paweł II. Chcąc przybliżyć postać tego wielkiego 

człowieka, którego wspomnienie przypada na 22 X, zapraszamy wszystkie dzieci z klas I- 

VI do udziału w szkolnym konkursie literacko – plastycznym pt.: 
 

Święty Jan Paweł II w moim sercu i 

pamięci  
 

I. Cele konkursu: 
 propagowanie wartości chrześcijańskich w procesie wychowania i kształcenia; 

 popularyzacja życia i dzieła papieża Jana Pawła II jako najwyższego autorytetu 

moralnego współczesnego świata; 

 włączenie się w uroczystości związane z obchodami wspomnienia postaci Jana Pawła II,  

 kształtowanie i rozwijanie u uczniów uzdolnień plastycznych i literackich; 

 promowanie umiejętności plastycznych i literackich. 

 

II. Uczestnicy: 
Wszystkie dzieci z klas I -VI Szkoły Podstawowej 164 . 

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest napisanie wiersza i/lub wykonanie ilustracji do 

wybranego cytatu Jana Pawła II.  
 

III. Regulamin: 

Konkurs literacki: 
 każdy uczeń może zaprezentować tylko jeden wiersz; 

 treść wiersza powinna być związana z osobą Jana Pawła II; 
 wiersz powinien składać się z co najmniej 3 zwrotek 4 – wersowych; 

 wiersz musi być przygotowany samodzielnie; 

 każda praca powinna zawierać informacje: 

- tytuł wiersza, imię i nazwisko uczestnika, klasa. 

 

Konkurs plastyczny:  
 wykonanie ilustracji do wybranego przez siebie, jednego z poniższych cytatów Jana 

Pawła II: 

- „Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro”.  

- „Czujesz się osamotniony. Postaraj się odwiedzić kogoś, kto jest jeszcze bardziej samotny”. (Homilia, 

Sopot, 1999 r.)  

- „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, 

czym dzieli się z innymi”. (Tondo, Manilia, 1981) 

- „Miłość, o której mówię oznacza, że musisz kochać Boga w zamian za Jego miłość, a uczynisz to, kochając 

każde inne dziecko Boże na tej ziemi”. 

- „W chwilach trudniejszych, gdy będzie wam źle, drogie dzieci, bardzo źle, popatrzcie na Chrystusa, na 

Chrystusa ukrzyżowanego, który zmartwychwstał”. (Przemówienie wygłoszone w szpitalu pediatrycznym, 

Kraków, 1991r.) 

- „Zawsze się raduję, spotykając dzieci. Pan Jezus także znajdował w tym radość! "Pozwólcie dzieciom 

przychodzić do Mnie; nie przeszkadzajcie im, do takich bowiem należy Królestwo Niebieskie"( Olsztyn, 

1991r. ) 

- „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”. (Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 

2005r.) 

- "Dekalog jest jak kompas na burzliwym morzu, który umożliwia nam trzymanie kursu i dopłynięcie do 

lądu". (Homilia, Lwów, 2001 r.) 



- „Bóg jest pierwszym źródłem radości i nadziei człowieka”. 

- „Bogatym nie jest ten, kto posiada, ale ten, kto „rozdaje”, kto zdolny jest dawać”. (Adhortacja apostolska 

„Redemptionis donum”) 

- „Dzisiaj jesteście małym płomykiem, ale dzięki łasce Bożej możecie się stać płonącą pochodnią, niosącą 

światło Ewangelii i ciepło waszej wzajemnej miłości i przyjaźni wszystkim rodakom”. (Tallin,1993)  

- „Jestem radosny, wy też bądźcie!” (Papież napisał te słowa na kartce w nocy 1/2 kwietnia 2005r.) 

- „Modlę się za brata, który mnie zranił, a któremu szczerze przebaczyłem”. (przemówienie w szpitalu po 

zamachu na Placu Św. Piotra (13 maja 1981r.) 

- „Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię”. 

- „Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi”. (Inauguracja pontyfikatu, 1978 r.)  

- „Różnymi drogami biegnie życie ludzkie, ale wszyscy szukają szczęścia i miłości”. 

- „Szukałem was, teraz przyszliście do mnie i za to wam dziękuję”. (słowa wypowiedziane przez Jana Pawła 

II na wieść o tym, że do Watykanu przybyły tysiące młodych ludzi, by czuwać na placu św. Piotra  - 2 

kwietnia 2005r.) 

- „Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy”. (Encyklika 

„Fides et Ratio”) 

 każdy uczeń może wykonać tylko jedną pracę; 

 praca ma być wykonana samodzielnie; 

 technika dowolna (beż użycia plasteliny oraz materiałów sypkich typu piasek, kasza); 

 format pracy A- 3; 

 każda praca powinna zawierać informacje: 

- zilustrowany cytat, imię i nazwisko uczestnika, klasa. 
 

IV. Termin nadsyłania prac 
Prace należy dostarczyć do szkoły na hol główny szkoły podstawowej lub do nauczycieli 

świetlic 

 do dnia 16 października 2015r. (do godz. 16.00). 


