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REGULAMIN KONKURSU 

 

„Święty Jan Paweł II we wspomnieniach świadków Jego pontyfikatu” 

 

 

1. Adresaci:  

 Uczniowie wszystkich szkół Archidiecezji Katowickiej, którym patronuje Św. Jan Paweł II. 

 Organizatorzy: 

 Rodzina Szkół im. Jana Pawła II Archidiecezji Katowickiej. 

2. Cele: 

• Ocalenie wspomnień świadków pontyfikatu Św. Jana Pawła II. 

• Przybliżenie młodemu pokoleniu postaci Patrona i Jego nauczania. 

• Pogłębianie więzi międzypokoleniowych. 

3. Forma: 

Zapis rozmowy, opisu przeżyć, wspomnień osoby lub osób, które miały kontakt ze Św. Janem 

Pawłem II: 

• bezpośredni, np. udział w pielgrzymce, audiencji, itp.; 

• lub pośredni, np. przeżywanie relacji z pontyfikatu Św. Jana Pawła II przekazywanych przez     

   media. 

4. Kategorie wiekowe uczestników konkursu: 

a) przedszkole – praca plastyczna, 

b) klasy I – III szkół podstawowych, 

c) klasy IV – VI szkół podstawowych, 

d) gimnazja, 

e) szkoły ponadgimnazjalne, 

f) szkoły specjalne w ww. kategoriach wiekowych. 

5. Etapy konkursu: 

I) etap szkolny – każda szkoła wybiera jedną najlepsza pracę w danej kategorii wiekowej.  

Wybrane prace należy przysłać do 20 lutego 2017 r. na podany adres: 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 41-400 Mysłowice ul. PCK 209b. 

II) etap diecezjalny – nadesłane prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową. 

Zakwalifikowani do etapu diecezjalnego autorzy złożą swoje prace w darze podczas pielgrzymki 

szkół Jana Pawła II do Sanktuarium Matki Boskiej z Lourdes w Rudzie Śląskiej Kochłowicach, 

która odbędzie się 27 kwietnia 2017 r. Podczas tej uroczystości zostaną ogłoszone wyniki 

konkursu i wręczone nagrody. 
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6. Kryteria oceny: 

• objętość pracy pisemnej – maksymalnie 3 strony wydruku formatu A4, czcionka Times New  

 Roman 12, interlinia 1,5 p.; 

• autentyczność pracy potwierdzona podaniem imienia i nazwiska osoby, z którą 

przeprowadzono  

 rozmowę; 

• oryginalność stylu wypowiedzi; 

• poprawność językowa i ortograficzna. 

 

Praca powinna być wynikiem osobistego spotkania autora ze świadkiem. 

 

7. Informacje dodatkowe: 

• na wydruku pracy nie należy podawać żadnych danych autora, aby zachować możliwość  

 obiektywnej oceny; 

• dane autora należy zapisać na dołączonym formularzu (załącznik nr 1) i wysłać w zamkniętej  

 kopercie razem z pracą. 

 

 

 

 


