
„Wstańcie, chodźmy ...” 

Ogólnopolski Konkurs o Janie Pawle II 

 

Temat przewodni VIII edycji konkursu: 

Kochamy przyrodę jak papież 

 
Motto: „Dobrze jest człowiekowi czytać w tej księdze przedziwnej, jaką jest „księga 
przyrody”, szeroko otwarta dla każdego. (...) Tymczasem przyroda jest dana człowiekowi 
również jako przedmiot podziwu i kontemplacji, jako wielkie zwierciadło świata.  

                                                                                                    Jan Paweł II 

 

Zapraszamy wszystkie szkoły noszące imię Jana Pawła II do wzięcia udziału 
w proponowanym przez nas konkursie. Zachęcamy uczniów do przedstawienia w formie 
literackiej i plastycznej własnych odczuć związanych z odbiorem przyrody. W opisie należy 
uwzględnić  jej piękno i niepowtarzalność. 

W pracach uczniowskich warto odnieść się do spostrzeżeń i myśli Jana Pawła II związanych 
z urodą natury. Najciekawsze prace po raz kolejny zostaną opublikowane w specjalnie 
wydanym tomiku poezji dziecięcej i młodzieżowej.  

 

Organizator: 

 

Miejski Zespół Szkół  

im. Jana Pawła II 

w Aleksandrowie Łódzkim 

 

Cele konkursu: 

 

 wdrażanie w życie nauczania Jana Pawła II 
 rozbudzanie aktywności twórczej u dzieci i młodzieży 
 konfrontacja twórczości literackiej i plastycznej młodych 



 doskonalenie umiejętności warsztatowych młodych 
 uwrażliwianie na odbiór otaczającego świata 

 

Adresat konkursu: 

 

 klasy IV – VI szkoły podstawowej 
 klasy I – III gimnazjum 
 szkoły ponadgimnazjalne 

 

Regulamin konkursu: 

 

 konkurs przeprowadzony jest w dwóch kategoriach: literackiej i plastycznej 
 zadaniem uczestnika jest stworzenie pracy związanej z tematem 
 praca literacka może mieć formę wiersza lub krótkiej pracy prozatorskiej (kartka 

z pamiętnika, fragment opowiadania, listu) 
 wypowiedź stylistyczna nie powinna przekraczać dwóch stron A4 
 praca plastyczna nie może być mniejsza od A2 i większa od A3 
 technika pracy dowolna  
 praca nie powinna być wcześniej publikowana i udostępniana 
 w danej kategorii można nadesłać trzy prace z jednej szkoły 
 do wersji pisemnej należy dołączyć elektroniczną formę zapisu (płyta CD oraz drogą 

mailową – na adres mzs@szkoly.lodz.pl) 
 prace należy opisać: podać nazwę szkoły, imię i nazwisko ucznia, wiek, klasę, imię 

i nazwisko nauczyciela opiekuna 
 wraz ze zgłoszeniem należy nadesłać zgodę na ewentualną publikację pracy lub 

jej fragmentów i udostępnienie danych osobowych ucznia na stronie internetowej 
organizatora konkursu (załącznik 1) 

 prace należy przysłać na adres: 

 

Miejski Zespół Szkół im. Jana Pawła II 

ul. Waryńskiego 22/26 

95-070 Aleksandrów Łódzki 

 

 termin nadesłania prac: 23 kwietnia 2017 roku  
 wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły do 20 maja 2017 

mailto:mzs@szkoly.lodz.pl


 uroczyste podsumowanie konkursu nastąpi w placówce organizatora. 
O szczegółowym podsumowaniu powiadomimy zainteresowane szkoły. 

 

Kryteria oceny prac 

stylistycznych i poetyckich: 

 

 zawartość treściowa pracy i związek z tematem konkursu 
 oryginalność przedstawienia problemu 
 kompozycja 
 kultura słowa 
 wyraz artystyczny 

 

Kryteria oceny prac plastycznych: 

 

 oryginalność ujęcia tematu 
 estetyka wykonania 

 

Papież kiedyś powiedział: 

„Ta ziemia od lat była mi bliska. Wpatrywałem się z podziwem w uroki jej krajobrazu”. 

Ufamy, że prace uczniów będą wyrazem wrażliwości dzieci i młodzieży na odbiór piękna 
przyrody. („Z piękna stworzeń człowiek poznaje swego Stwórcę”) 

Życzymy powodzenia w realizacji pomysłów. 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 1 
 
 

Wyrażam zgodę na publikację pracy lub jej fragmentów oraz 
przetwarzanie i upublicznianie na stronie internetowej Miejskiego Zespołu 
Szkół im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim danych osobowych mojego 
dziecka  
 
……………………………………………………………………………………. 

imię i nazwisko dziecka 

 
niezbędnych do organizacji i przeprowadzenia Ogólnopolskiego Konkursu 
o Janie Pawle II „Wstańcie, chodźmy…”  w roku szkolnym 2016/2017. 
 
 
……………………………   …………………………………….. 
  data      czytelny podpis rodzica 

 
 
 


