
Gminny Konkurs Literacki 

Ojcze Święty, piszę do Ciebie ten list… 

 

Motto: 

„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. 

Tej ziemi”. 
         św. Jan Paweł II 

 

W 40. rocznicę I pielgrzymki św. Jana Pawła II do Polski 

(1979-2019) 

 

Cele konkursu: 

-kultywowanie pamięci o św. Janie Pawle II, 

-upowszechnianie nauki głoszonej przez papieża Polaka, 

-pobudzanie młodych ludzi do refleksji związanej 

z pielęgnowaniem wartości chrześcijańskich, 

-motywowanie młodzieży do analizy źródeł historycznych, 

-wdrażanie młodych do prezentacji własnego stanowiska oraz 

kształcenie umiejętności tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej. 

 

Organizator: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mogielnicy 

Adresaci: 

Kategoria pierwsza - Uczniowie klas IV - VIII 

Kategoria druga - Rodzice wraz z uczniami klas I - III 

 

 

 

 

 



INFORMACJE KONKURSOWE DLA UCZNIÓW KLAS IV-VIII 

 

Przedmiot oceny konkursowej 

Konkurs dotyczy nauk św. Jana Pawła II wygłoszonych podczas 

pierwszej pielgrzymki do Polski w roku 1979. 

 

W 2019 roku przypada 40. rocznica wizyty papieża Polaka do 

Ojczyzny. To niepowtarzalna okazja, by przypomnieć sobie Jego 

słowa, wezwania, nauki, marzenia i odpowiedni czas, by 

zastanowić się nad tym, czy pamiętamy, o co prosił Polaków, czego 

dla nich pragnął, o co się modlił? Czy po tych 40-stu latach 

sprostaliśmy zadaniom wyznaczonym nam przez Ojca Świętego? 

Czy zrozumieliśmy Jego wezwanie do odnowy Polski zawarte  

w słowach: Niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi? 

 

Temat konkursu 

Napisz list do św. Jana Pawła II, w którym odpowiesz na pytanie  

i opowiesz Mu, czy spełniły się Jego oczekiwania i marzenia  

o odmienionej Polsce i Polakach? 

W swoim liście odwołaj się do nauk wygłaszanych przez Papieża 

podczas wizyty do Polski w 1979 roku oraz do motta 

konkursowego. 

Przygotowując się do napisania pracy, skorzystaj ze źródeł, które 

zostały podane poniżej. Pamiętaj o wszystkich elementach listu 

nieoficjalnego. Twoja wypowiedź powinna liczyć przynajmniej 150 

słów.  

W liście brana będzie pod uwagę poprawność ortograficzna, 

interpunkcyjna oraz językowa. Zadbaj o estetykę wypowiedzi. 

 

Źródła 

https://www.youtube.com/watch?v=yPDVZp3XIXA 

https://www.youtube.com/watch?v=lN9_8iPSIxE 

https://www.youtube.com/watch?v=yPDVZp3XIXA
https://www.youtube.com/watch?v=lN9_8iPSIxE


https://www.youtube.com/watch?v=lseLysFCHo0                  

https://www.polskieradio.pl/190/937/Artykul/328510,I-

pielgrzymka-Jana-Pawla-II-do-Polski-2-%E2%80%93-10-czerwca-

1979            

Plan pielgrzymki 

https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/podroze/jp2

_pielgrzymka1979.html   

Nagrania przemówień 

https://wpolityce.pl/polityka/245654-wolanie-papieza-sprzed-

36-lat-nadal-aktualne-niech-zstapi-duch-twoj-i-odnowi-oblicze-

tej-ziemi-czy-polska-odzyska-jednosc-i-narodowa-dume 

 

Regulamin konkursu dla uczniów klas IV-VIII 

1.Każda szkoła zapoznaje uczniów z tematem, regulaminem oraz 

źródłami niezbędnymi do realizacji tematu konkursowego. 

2.Podane źródła mogą być wykorzystane przez nauczycieli podczas 

zajęć religii, języka polskiego, historii, by wprowadzić uczniów  

w tematykę konkursową.  

3.Każda szkoła przeprowadza eliminacje wstępne, umożliwiając 

chętnym uczniom napisanie listu do św. Jana Pawła II na zajęciach 

języka polskiego, godzinie wychowawczej, religii, zajęciach 

pozalekcyjnych lub innych zajęciach szkolnych. 

4.Prace konkursowe powinny zostać napisane przez uczniów 

samodzielnie  i liczyć nie mniej niż 150 słów.  

5.List powinien zostać napisany odręcznie. 

6.Chętni uczniowie mogą wykonać w domu własnoręcznie zdobioną 

papeterię, na której napiszą swój list podczas eliminacji szkolnych. 

Uzyskają za to dodatkowe punkty przyznawane przez Komisję 

Konkursową. 

7.Spośród napisanych prac każda szkoła może zgłosić do 

Gminnego Konkursu Literackiego 5 listów. 

https://www.youtube.com/watch?v=lseLysFCHo0%20%20%20%20%20
https://www.polskieradio.pl/190/937/Artykul/328510,I-pielgrzymka-Jana-Pawla-II-do-Polski-2-%E2%80%93-10-czerwca-1979
https://www.polskieradio.pl/190/937/Artykul/328510,I-pielgrzymka-Jana-Pawla-II-do-Polski-2-%E2%80%93-10-czerwca-1979
https://www.polskieradio.pl/190/937/Artykul/328510,I-pielgrzymka-Jana-Pawla-II-do-Polski-2-%E2%80%93-10-czerwca-1979
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/podroze/jp2_pielgrzymka1979.html
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/podroze/jp2_pielgrzymka1979.html
https://wpolityce.pl/polityka/245654-wolanie-papieza-sprzed-36-lat-nadal-aktualne-niech-zstapi-duch-twoj-i-odnowi-oblicze-tej-ziemi-czy-polska-odzyska-jednosc-i-narodowa-dume
https://wpolityce.pl/polityka/245654-wolanie-papieza-sprzed-36-lat-nadal-aktualne-niech-zstapi-duch-twoj-i-odnowi-oblicze-tej-ziemi-czy-polska-odzyska-jednosc-i-narodowa-dume
https://wpolityce.pl/polityka/245654-wolanie-papieza-sprzed-36-lat-nadal-aktualne-niech-zstapi-duch-twoj-i-odnowi-oblicze-tej-ziemi-czy-polska-odzyska-jednosc-i-narodowa-dume


8.Prace konkursowe powinny zostać wysłane przez szkołę biorącą 

udział w konkursie na adres: 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mogielnicy,  

Mogielnica 167, 36-040 Boguchwała  

 

do dnia 20.03.2019r. 

 

9.Do prac należy dołączyć następujące informacje: 

a. Imiona i nazwiska, adresy e-mail oraz ewentualne telefony 

komórkowe autorów prac i opiekunów (nauczycieli). 

b. Podpisany formularz zgody rodziców lub opiekunów 

prawnych autorów prac na bezpłatne wykorzystanie pracy  

w druku, publikacji internetowej lub medialnej bądź na 

eksponowanie jej w innych miejscach, łącznie z podaniem 

imienia, nazwiska, klasy i szkoły autora pracy celem 

popularyzacji Konkursu Gminnego, zgodnie z przepisami 

Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 

osobowych (załącznik nr 1). 

 

10.Nadesłane na Konkurs Gminny prace nie będą zwracane   

uczestnikom i zostaną zarchiwizowane przez Komitet 

Organizacyjny Konkursu. 

 

11.Rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu oraz wręczenie 

pamiątkowych dyplomów i nagród odbędzie się  02.04.2019r. 

w Domu Ludowym w Mogielnicy o godz. 9:15. 

 

Kontakt w sprawach organizacyjnych:  

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mogielnicy 

e-mail: sp.mogielnica@boguchwala.pl 

 

Karolina Musiał 506 795 075 

s. Ewa Bielecka 788 250 193 



 

 

Gminny Konkurs Literacki 

Ojcze Święty, piszę do Ciebie ten list… 

 

Motto: 

„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. 

Tej ziemi”. 
         św. Jan Paweł II 

 

W 40. rocznicę I pielgrzymki św. Jana Pawła II do Polski 

(1979-2019) 

 

Cele konkursu: 

-kultywowanie pamięci o św. Janie Pawle II, 

-upowszechnianie nauki głoszonej przez papieża Polaka, 

-pobudzanie młodych ludzi do refleksji związanej 

z pielęgnowaniem wartości chrześcijańskich, 

-motywowanie młodzieży do analizy źródeł historycznych, rozmów 

rodzinnych o wartościach głoszonych przez św. Jana Pawła II, 

-wdrażanie młodych do prezentacji własnego stanowiska oraz 

kształcenie umiejętności tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej. 

 

Organizator: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mogielnicy 

Adresaci: 

Kategoria pierwsza - Uczniowie klas IV - VIII 

Kategoria druga - Rodzice wraz z uczniami klas I - III 

 

 



 

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW ORAZ UCZNIÓW KLAS I-III 

 

Przedmiot oceny konkursowej 

Konkurs dotyczy nauki, wartości i marzeń św. Jana Pawła II, które 

przekazał wiernym podczas swojego pontyfikatu.  

 

Temat konkursu 

Porozmawiajcie z rodzicami i dziadkami o św. Janie Pawle II,  

o czasach, gdy był papieżem i stał na czele Kościoła. Zastanówcie 

się wspólnie, jaki był, co było dla Niego ważne, czego chciał nas 

nauczyć? Napiszcie list do św. Jana Pawła II i opowiedzcie w nim, 

jak w codziennym życiu można realizować Jego naukę. 

Przypomnijcie sobie budowę listu. Wasza praca powinna liczyć 

przynajmniej 15 zdań. Pamiętajcie o estetyce zapisu. 

 

Regulamin konkursu dla rodziców oraz uczniów klas I-III 

 

1.Każda szkoła zapoznaje uczniów oraz rodziców z tematem 

Gminnego Konkursu Literackiego: Ojcze Święty,  piszę do Ciebie 

ten list…oraz z regulaminem konkursowym. 

2.Zadaniem uczniów i rodziców jest wspólne napisane listu do św. 

Jana Pawła II.  

3.Prace konkursowe powinny zostać napisane odręcznie przez 

dziecko. 

4.Chętni uczniowie mogą wykonać własnoręcznie zdobioną 

papeterię, na której napiszą swój list. Uzyskają za to dodatkowe 

punkty przyznawane przez Komisję Konkursową. 

5.Spośród napisanych prac każda szkoła może zgłosić do 

Gminnego Konkursu Literackiego 4 listy. 



6.Prace konkursowe powinny zostać wysłane przez szkołę biorącą 

udział w konkursie na adres: 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mogielnicy,  

Mogielnica 167, 36-040 Boguchwała; do dnia 20.03.2019r. 

7.Do prac należy dołączyć następujące informacje: 

a. Imiona i nazwiska, adresy e-mail oraz ewentualne telefony 

 komórkowe autorów prac i opiekunów (rodziców oraz 

zgłaszających prace nauczycieli). 

b. Podpisany formularz zgody rodziców lub opiekunów 

 prawnych autorów prac na bezpłatne wykorzystanie pracy  

 w  druku, publikacji internetowej lub medialnej bądź na 

 eksponowanie jej w innych miejscach, łącznie z podaniem 

 imienia, nazwiska, klasy i szkoły autora pracy celem 

 popularyzacji Konkursu Gminnego, zgodnie z przepisami 

 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 

 osobowych (załącznik nr 1). 

8.Nadesłane na Konkurs Gminny prace nie będą zwracane 

uczestnikom i zostaną zarchiwizowane przez Komitet 

Organizacyjny Konkursu. 

9.Rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu oraz wręczenie 

pamiątkowych dyplomów i nagród odbędzie się 02.04.2019r.  

w Domu Ludowym w Mogielnicy o godz. 9:15. 

 

Kontakt w sprawach organizacyjnych:  

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mogielnicy 

e-mail:  sp.mogielnica@boguchwala.pl 

 

Karolina Musiał 506 795 075 

s. Ewa Bielecka 788 250 193 


