
ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II 

 

PATRON 2020 ROKU 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym  

z okazji 100-lecia urodzin Jana Pawła II 

pod hasłem:  

 

     „Przesłanie Jana Pawła II  

        w naszych ilustracjach” 

 
 
 

1. Konkurs jest adresowany do uczniów Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickie 

w Wietlinie. 

2. Organizator: 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wietlinie 

Koordynator:  mgr Monika Mularz 

 

3. Cele konkursu: 

 

- uczczenie stulecia urodzin świętego Jana Pawła II; 

 

- łączenie kreatywności i wyobraźni plastycznej z wiedzą na temat nauczania 

świętego Jana Pawła II; 

 

- integracja uczniów wokół wartości głoszonych przez świętego Jana Pawła II. 

 

4. Regulamin 

 

- należy wykonać pracę plastyczną – jako ilustrację wybranego cytatu 

pochodzącego z nauczania Jana Pawła II; 

 

- cytaty pochodzące z nauczania św. Jana Pawła II zostały zawarte w tym  regulaminie; 

 



- praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną w formacie A4 lub A3, 

wybrany cytat powinien zostać umieszczony w lewym górnym rogu pracy 

plastycznej, podpisana imieniem i nazwiskiem , podany wiek i klasa wykonawcy 

w prawym dolnym rogu; 

 

- czytelne zdjęcie lub skan podpisanej pracy plastycznej wysyłamy drogą 

elektroniczną  adres mailowy – monia2015@poczta.onet.pl dnia 16.05.2020r. 

 

5. Kryteria oceniania: 

 

- prace oceniane będą w 4 kategoriach wiekowych :  

• przedszkola 

• klasy 1-3 

• klasy 4-6 

• klasy 7-8 

 

- trafność doboru pracy do wybranego cytatu; 

 

- oryginalność, trudność i jakość wykonania. 

 

6.  Lista laureatów konkursu oraz ilustracje prac konkursowych  zostaną opublikowane na 

stronie szkoły.  

 

 

 

Uwaga: oryginał pracy plastycznej należy przechować i dostarczyć do 

szkoły, gdy powrócimy do nauki w budynku szkoły. 



Cytaty z nauczania świętego Jana Pawła wybrane do konkursu. 

 

1."Rodzina jest sobą, jeżeli buduje się na takich odniesieniach, na wzajemnym zaufaniu, na 

zawierzeniu wzajemnym. Tylko na takim fundamencie można też budować proces 

wychowania, który stanowi podstawowy cel rodziny i jej pierwszorzędne zadanie". 

 

(Homilia, Wrocław, 1983 r.) 

 

2."Człowieka trzeba mierzyć miarą serca". 

 

(Homilia, Sopot, 1999 r.) 

 

3."Dekalog jest jak kompas na burzliwym morzu, który umożliwia nam trzymanie 

kursu i dopłynięcie do lądu". 

 

(Homilia, Lwów, 2001 r.) 

 

3."Miłość to zadanie, które Bóg wciąż nam wyznacza, może po to, by zagrzewać 

nas, abyśmy stawiali wyzwania losowi". 

 

(Spotkanie z młodzieżą, Gdańsk, 1987 r.) 

 

4."Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali". Wbrew 

wszystkim mirażom ułatwionego życia musicie od siebie wymagać. To znaczy właśnie 

„więcej być”. 

 

(Spotkanie z młodzieżą, Jasna Góra, 1983 r.) 

 

5."Chciałbym wam powiedzieć, że zawsze lubię patrzeć na wschodzące słońce (...), podczas 

wschodu słońca coraz wspanialszy staje się świat, domy, mieszkania, a także nasze życie.” 
 

6.„Każdy człowiek, każde dziecko jest słońcem, które wschodzi. Dzieci są nadzieją, 

która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie urzeczywistnia, 

przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta.” 

 

7 „Człowiek jest częścią przyrody, równocześnie – dzięki swej rozumnej naturze może ją 

przekształcać, poszerzając swoje możliwości poznania. Niestety, to przekształcanie może 

przybierać formę działań nieracjonalnych, zagrażających innym istotom żywym, 

środowisku i samemu człowiekowi.” 

 

( Denver 1993) 

 

8. „Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą 

niezrozumiałą, jego życie pozbawione jest sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli 

nie spotka się z Miłością.” 


