
 

„BLASK PRAWDY" 

                             

 

XIII ARCHIDIECEZJALNY KONKURS 

O ŚWIĘTYM JANIE PAWLE II 
 

 Serdecznie zapraszamy dzieci z przedszkoli, uczniów szkół 

podstawowych oraz szkół specjalnych do udziału w XIII 

Archidiecezjalnym  Konkursie o Świętym Janie Pawle II. 

 Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II              

w Sobieszczanach. 

Wystawa pokonkursowa i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się  

19 maja 2023r., podczas finału konkursu wiedzy o świętym Janie 

Pawle II.   

 
 
Cele konkursu: 

 

 propagowanie wiedzy o św. Janie Pawle II: zainteresowanie osobowością 

Jana Pawła II, kontakty Papieża Polaka z ludźmi z całego świata, 

podkreślenie wyjątkowości pontyfikatu, 

 motywowanie do naśladowania Papieża Polaka, 

 pielęgnowanie pamięci o Ojcu Świętym, 

 utrwalenie wiedzy o świętym Janie Pawle II i jego pierwszej pielgrzymce 

do Polski, 

 popularyzacja pieśni związanych z osobą Jana Pawła II, ich walorów 

artystycznych i wychowawczych, 

 integracja szkół oraz promocja talentów. 



Kategorie konkursowe: 

I. Konkurs plastyczny  

Temat: „Droga Karola Wojtyły do świętości”. 

 

Konkurs realizowany jest w trzech kategoriach wiekowych: 

1. przedszkola 

2. szkoła podstawowa klasy I- III  

3. szkoły specjalne 

Prace wykonane dowolną techniką w formacie A4, bez naklejanych elementów 

produktów spożywczych można dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty do 

szkoły w Sobieszczanach do dnia 31 kwietnia 2023 r. 

Adres szkoły: Szkoła Podstawowa w Sobieszcznach 

                           Sobieszczany 35  

                           24-220 Niedrzwica Duża 

Z każdej kategorii zgłaszamy do konkursu dwie prace ze szkoły wykonane  

indywidualnie. Każda praca powinna być podpisana na odwrocie, imieniem i nazwiskiem 

autora i opiekuna oraz dokładną nazwą szkoły. Organizatorzy nie zwracają oddanych prac. 

Ocena prac: 

Komisja wybierze najlepsze prace. Przy ocenie prac będzie brana pod uwagę przede 

wszystkim zgodność pracy z tematem konkursu, oryginalność spojrzenia autora na tematykę, 

format pracy, samodzielność wykonania. 

II. Konkurs muzyczny 

Przesłuchania konkursowe odbędą się w kategoriach: 

1. szkoła podstawowa klasy I - III 

2. szkoła podstawowa klasy IV – VIII 

 

W konkursie może wziąć udział solista i zespół (maksymalnie do pięciu osób) z każdej  

szkoły, w każdej kategorii wiekowej. Uczestnicy konkursu mogą wykorzystać przywiezione 

ze sobą instrumenty bądź podkład muzyczny w formacie mp 3 (pendrive lub płyta). 

Organizator zapewnia aparaturę nagłaśniającą, mikrofony. Szkoły zainteresowane konkursem 

zgłaszają swoich uczestników poprzez przesłanie wypełnionych kart zgłoszeniowych do dnia 

31 kwietnia 2023r. na adres szkoły. Przyjmujemy też zgłoszenia przesłane drogą 

elektroniczną na email: spsob@poczta.onet.pl.  

mailto:spsob@poczta.onet.pl


 

Kryteria oceniania: 

- poziom wykonania (intonacja, poczucie rytmu, dynamika, interpretacja, emisja głosu), 

- dobór utworu do wieku uczestnika, 

- ogólne wrażenie artystyczne. 

 

III. Konkurs wiedzy 

Kategorie konkursowe: 

1. zespół dwuosobowy klas IV – VI 

2. zespół dwuosobowy VII – VIII 

Zakres materiału:  życie Karola Wojtyły, pontyfikat Jana Pawła II ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na pierwszą pielgrzymkę do Ojczyzny (2 – 10 czerwca 1979r.). Uczniowie 

rozwiązują test w drużynie dwuosobowej. Finał konkursu wiedzy odbędzie się 19 maja 2023r. 

o godz. 9.00 w SP im. Jana Pawła II w Sobieszczanach. Na zgłoszenia czekamy do 31 

kwietnia 2023r.  

Literatura do konkursu wiedzy: 

Karol Wojtyła – Jan Paweł II Kronika życia i pontyfikatu – Andrzej Nowak 

Podróże Jana Pawła II do Polski – Pielgrzymka 1 (2 – 10 czerwca 1979) – Wielka 

Encyklopedia Jana Pawła II nr 44 

 

 
Dyrektor                                                                                                         Organizatorzy 

 
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II                                         

                                                                                          w Sobieszczanach 


