
 

 

SZKOLNY KONKURS 

XXI DZIEŃ PAPIESKI 

„ NIE LĘKAJCIE SIĘ” 

 

 
Konkurs ma skutecznie mobilizować uczniów do zdobywania i pogłębiania wiedzy o postaci Wielkiego 

Polaka, odkrywania Jego posłannictwa wychowawcy młodzieży, nauczania kierowanego do młodych różnej 

narodowości i religii. 

Udział w konkursie ma budzić wśród uczestników w różnym wieku szlachetne dążenie do zapoznawania się 

z posługą Św. Jana Pawła II, ukazywać ponadczasowe wartości nauki głoszonej przez Niego; ożywiać 

pamięć o człowieku, który kochał i rozumiał młodzież. 

Cele konkursu 

 rozbudzenie zainteresowania życiem i działalnością Świętego Jana Pawła II 

 sprawdzenie stopnia wiedzy o papieżu 

 kształtowanie umiejętności poprawnej interpretacji zdarzeń z życia oraz nauczania 

 kształtowanie pozytywnej motywacji do udziału w konkursach 

 

Regulamin 

 

 Konkurs jest przeznaczony dla uczniów w różnych kategoriach wiekowych 

 Konkurs składa się z jednego etapu wg kategorii wiekowych i różnych tematów: 

 

1. Klasy I- II- herb papieża- format A4 - technika dowolna 

2. Klasy III – ilustracja nt. „Talenty  Karola- dzieciństwo”- format A3, technika i 

forma dowolna (prace plastyczne oddajemy do s. Pauli) 

3. Klasy IV- VIII , „Nie lękajcie się”- Jak odnaleźć Bożą odwagę we współczesnym 

świecie.  

Szkolni detektywi na szlaku wiary odkrywają przesłanie Jana Pawła II do młodych. 

W szkole będzie ukrytych 16 kodów QR, które należy zeskanować i uporządkować w 

odpowiedniej kolejności ukryte pod nimi hasła. Termin dostępności kodów: 11-16 

października 2021 r. Hasła oddajemy do s. Marii. 

4. Termin oddawania prac  -18 października 2021 r. 

5. Termin prezentacji prac, ogłoszenia wyników i wręczenia nagród 22 października 

2021 r. Z prac plastycznych zostanie przygotowana wystawa. 

6. Każda praca musi być opatrzona metryczką: imię, nazwisko, klasa ( praca plastyczna na 

odwrocie, pisemna na stronie tytułowej) 

7. Organizator konkursu s. Paula Nikiel przy współpracy z s. Marią Markowską. Zapraszamy do 

współpracy nauczycieli plastyki, informatyki oraz wychowawców klas młodszych. 

8. W skład komisji konkursowej wejdą: nauczyciele religii, plastyki i informatyki. 

 

Uwaga! 

- Na stronie: www.dzielo.pl można znaleźć fragmenty i interpretację hasła: „ Nie lękajcie się” 

- Informacje szczegółowe u katechetów oraz w bibliotece szkolnej. 

http://www.dzielo.pl/


 

U W A G A – K O N K U R S ! 
 

„ NIE LĘKAJCIE SIĘ” 

Zapraszamy do udziału  

w Szkolnym Konkursie  
 

 z okazji XXI Dnia Papieskiego 

oraz kolejnej rocznicy wyboru  

Św. Jana Pawła II na Stolicę Apostolską 
 

 Klasy I- II- herb papieża (A4, technika 

dowolna)  

   Klasy III ilustracja  nt. „Talenty Karola- 

dzieciństwo”- format A3  

 Klasy IV- VIII , „Nie lękajcie się”- Jak odnaleźć 

Bożą odwagę we współczesnym świecie? 
Szkolni detektywi na szlaku wiary odkrywają przesłanie 

Jana Pawła II do młodych. W szkole będzie ukrytych 16 

kodów QR, które należy zeskanować i uporządkować w 

odpowiedniej kolejności ukryte pod nimi hasła. Termin 

dostępności kodów: 11-16 października 2021 r. 
 

Termin oddawania prac -  18 października 2021 r. 
  

Z a p r a s z a m y ! 
Katecheci: s. Paula, s. Maria 

 



 
 

 


