
XVI PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI MŁODZIEŻOWEJ 

dla uczniów szkół podstawowych 

„PASTERZ I OJCIEC” 

pod patronatem Jego Ekscelencji  

księdza biskupa Marka Solarczyka 

i Mazowieckiego Kuratora Oświaty 

 

Regulamin przeglądu. 

 
1. Organizator.  

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 Integracyjna im. Jana Pawła II 

ul. Wierzbicka 81/83 

26-600 Radom 

tel./fax 48-3638723, 

tel. 48-3632215 

e-mail: sekretariat@psp14.radom.pl 

 

2. Cele przeglądu: 
 uczczenie pamięci pontyfikatu papieża Jana Pawła II, 

 pogłębienie wiedzy o Ojcu Świętym Janie Pawle II, 

 zapoznanie się z twórczością Jana Pawła II, 

 poszerzanie wiedzy o wydarzeniach i postaciach związanych z kościołem katolickim, 

 rozwijanie twórczości młodzieżowej, 

 rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży. 

 

3. Formy. 
 

Typ konkursu Szkoła podstawowa 
literacki  

 

kategoria kl. 4-6 

kategoria kl. 7-8 

recytatorski  

 

kategoria kl. 0-3 

kategoria kl. 4-6 

kategoria kl. 7-8 

plastyczny kategoria kl. 0-3 

kategoria kl. 4-6 

kategoria kl. 7-8 

wiedzy o Janie Pawle II kategoria kl. 4-6 

kategoria kl. 7-8 

multimedialny kategoria kl. 4-6 

kategoria kl. 7-8 

 

  



4. Uczestnicy. 
 

Przegląd przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych. Przebiega w dwóch 

etapach: szkolnym i międzyszkolnym. Do etapu międzyszkolnego szkoła kieruje 

maksymalnie 2 (dwie) osoby do konkursu recytatorskiego i wiedzy o Janie Pawle II; 

maksymalnie 3 (trzy) osoby  

do konkursu literackiego, plastycznego i multimedialnego w każdej kategorii wiekowej. 

Szkoła może brać udział w dowolnie wybranych konkursach. Uczeń może uczestniczyć  

w więcej niż jednym konkursie. 

 

5. Wymagania. 

 
Konkurs literacki – klasy 4-6 

 

Praca pisemna w dowolnej formie polegająca na rozwinięciu tematu: 

 

„Pokój światowy zaczyna się od pokoju naszego serca” (Stefan Wyszyński)  

Pokój w sercu, czyli jak wybaczać drugiemu człowiekowi.     

 

Warunki, które musi spełniać praca: 

- objętość nie może przekroczyć 4 stron maszynopisu, 

- czcionka 14, 

- kryteria oceny: ujęcie tematu, oryginalność, zgodność z faktami, poprawność stylistyczna, 

- praca w formie wydruku (nie rękopis), 

- stopka w nagłówku pracy powinna zawierać: imię i nazwisko ucznia, klasę, nazwę i adres 

szkoły, dane opiekuna, temat pracy. 

Do etapu międzyszkolnego każda szkoła może zgłosić trzy prace. 

 

Konkurs literacki – klasy 7-8  

 

Praca pisemna w dowolnej formie polegająca na rozwinięciu wybranego tematu:  

 

1. „Nie ma drogi do pokoju; to pokój jest drogą” (Mahatma Gandhi) 

Jan Paweł II – wielki ambasador pokoju. 

2. „Pokój światowy zaczyna się od pokoju naszego serca.” S. Wyszyński  

 

Warunki, które musi spełniać praca:  

- objętość nie może przekroczyć 4 stron maszynopisu,  

- czcionka 14,  

- kryteria oceny: ujęcie tematu, oryginalność, zgodność z faktami, poprawność stylistyczna,  

- praca w formie wydruku (nie rękopis),  

- stopka w nagłówku pracy powinna zawierać: imię i nazwisko ucznia, klasę, nazwę i adres 

szkoły, dane opiekuna, temat pracy.  

Do etapu międzyszkolnego każda szkoła może zgłosić trzy prace.  

 

Konkurs recytatorski 

 

Recytacja dwóch wierszy: 1 (jednego) dowolnego utworu z twórczości Karola Wojtyły  

i 1 (jednego) o Janie Pawle II (czas recytacji - max 5 minut). 



Do etapu międzyszkolnego szkoła może zgłosić po 2 (dwóch) uczniów z każdej kategorii 

wiekowej (kl. 0-3, 4-6, 7-8). 

 

Konkurs plastyczny 

 

 dla klas 0-3  

 

Temat: Pomagam! Dobrze jest pomagać innym ludziom. 

Jan Paweł II wskazywał, jak wielką wartością są uczynki miłosierne: pomaganie innym, 

wspieranie w sytuacjach trudnych, pocieszanie, dzielenie się tym, co mamy, z innymi. 

Istotą pracy jest wykonanie w dowolnej technice pracy ukazującej, w jaki sposób dzieci 

mogą pomagać: osobom najbliższym w domu, rówieśnikom w szkole, osobom starszym, 

schorowanym, niepełnosprawnym. 

Format prac dowolny. 

  

 dla klas 4-6  

 

Temat: Jan Paweł II - przyjaciel młodych. 

Jan Paweł II jest autorytetem dla młodzieży. Był człowiekiem o otwartym sercu, dużej 

kulturze i poczuciu humoru. Nauczał, jak słuchać i wybaczać bliźniemu. Skłaniał ludzi  

do pojednania. Celem pracy jest ukazanie Jana Pawła II w kontaktach z młodzieżą,  

w trakcie spotkań, rozmów, błogosławieństw oraz pielgrzymek. 

Format prac dowolny. 

 

 dla klas 7-8 

 

Temat: Pokój na świecie – plakat. 

Jan Paweł II zauważał, iż w rzeczywistości obarczonej wieloma symptomami 

obojętności, konsumpcyjności, atakami zbrojnymi znaczenie takich wartości jak pokój, 

solidarność, przebaczenie, wolność są szczególnie potrzebne. 

Zadaniem plastycznym jest przedstawienie idei niesienia pokoju, symbolu pokoju, 

afirmacji piękna i radości wszystkich narodowości i ras ludzkich. Praca może być 

protestem przeciwko wojnie. 

Format prac dowolny. 

Prac nie należy oprawiać. Każda praca powinna być na odwrocie opatrzona tabliczką 

zawierającą: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, wiek i klasę, imię i nazwisko opiekuna, 

nazwę  

i adres szkoły wraz z telefonem. 

Do etapu międzyszkolnego szkoła przekazuje po 3 (trzy) prace z każdej grupy wiekowej.  

 

Konkurs wiedzy o Papieżu Janie Pawle II – kl. 4-6 

 

Temat: Karol Wojtyła - dzieciństwo i młodość.  

Uczniowie powinni wykazać się wiedzą o życiu Karola Wojtyły od urodzenia do 

przyjęcia święceń kapłańskich.  



 

Do etapu szkolnego komisje wewnątrzszkolne przygotowują pytania we własnym zakresie. 

Do etapu międzyszkolnego można zgłosić 2 (dwóch) uczniów z danej placówki. 

 

Konkurs wiedzy o Papieżu Janie Pawle II - kl. 7-8 

 

Temat: Przyjazd Proroka.  

Uczniowie powinni wykazać się wiedzą o I pielgrzymce Jana Pawła II do Polski w 1979 

roku.  

 

Do etapu szkolnego komisje wewnątrzszkolne przygotowują pytania we własnym zakresie. 

Do etapu międzyszkolnego można zgłosić 2 (dwóch) uczniów z danej placówki. 

 

Konkurs multimedialny - kl. 4-6, 7-8 

 

Tematy:      

1. Pokój w sercu, czyli jak wybaczać drugiemu człowiekowi.     

2. Pokój między religiami według Jana Pawła II.     

     

Uczniowie klas 4-6     

Zadanie polega na stworzeniu komiksu na jeden z podanych tematów.     

Technika wykonania prac: grafika komputerowa.     

     

Uczestnik może przysłać jedną pracę konkursową stanowiącą zamkniętą całość, umieszczoną 

na maksymalnie pięciu planszach (układ i liczba rysunków na stronie jest dowolna, format A4 

- 210x297 mm, układ pionowy). Plansze powinny być ponumerowane. Na planszy nr 1 musi 

znaleźć się tytuł pracy.  

Format pracy jpg, pdf.     

   

Uczniowie klas 7-8     

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest nagranie podcastu na jeden z podanych tematów. 

Podcast nie powinien przekraczać 5 minut. Powinien być zapisany w formacie mp3 lub 

wav.     

  

Komiks lub podcast może wykonać jedna osoba. 

Prace powinny być nagrane na płytę CD, DVD lub pendrive lub wysłane na adres  

e-mail: konkurs.pasterz@psp14.radom.pl i opisane metryczką: imię i nazwisko autora, klasa, 

tytuł pracy, pełna nazwa szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy.     

   

Zgłaszane do konkursu prace nie mogą naruszać praw ani dóbr osobistych osób trzecich 

i ogólnie przyjętych norm obyczajowych.  

Organizatorzy konkursu przyjmują z każdej szkoły nie więcej niż trzy prace z każdej grupy 

wiekowej.       

Uczestnik, wysyłając prace na konkurs, potwierdza autorstwo swojej pracy oraz zgadza się  

na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku oraz pracy.     

W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane,  

ani nie zostały nagrodzone w żadnym innym konkursie.    

Prace dostarczone po terminie lub niespełniające warunków nie będą oceniane.      

 

 

mailto:konkurs.pasterz@psp14.radom.pl


6. Ocena prac. 
 

Etap szkolny – komisja wewnątrzszkolna danej szkoły. 

Etap międzyszkolny – komisja powołana przez organizatora. 

Prace przekazywane do etapu międzyszkolnego powinny być opisane: imię i nazwisko 

ucznia, klasa, imię i nazwisko opiekuna, nazwa i adres szkoły. 

 

 

7. Ustalenia porządkowe. 
a. Zgłoszenia szkół i prace należy nadesłać do 5 kwietnia 2023 r. na adres 

organizatora: 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 Integracyjna im. Jana Pawła II 

ul. Wierzbicka 81/83 

26-600 Radom 

„XVI Przegląd Twórczości Młodzieżowej” 

  lub tel./fax 48-3638723 

  lub e-mail: konkurs.pasterz@psp14.radom.pl z dopiskiem ZGŁOSZENIE 

b. Konkurs na etapie szkolnym należy przeprowadzić do 31 marca 2023 r.,  

a prace z poszczególnych konkursów oraz zgody na wykorzystanie wizerunku 

należy nadesłać do 5 kwietnia 2023 r. 

c. Konkurs na etapie międzyszkolnym (recytatorski i wiedzy o papieżu Janie 

Pawle II) odbędzie się w piątek 21 kwietnia 2023 r. o godzinie 8.30  

w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II  

w Radomiu. Uroczyste ogłoszenie wyników wszystkich konkursów (wiedzy  

o Janie Pawle II, recytatorskiego, literackiego, plastycznego i 

multimedialnego) oraz wręczenie dyplomów w tym samym dniu o godz. 11.00. 

d. Koszty przejazdu uczestników na etap międzyszkolny pokrywa szkoła 

delegująca. 

e. Organizator dla laureatów konkursów międzyszkolnych przewiduje nagrody. 

f. Prace wysłane na konkurs nie będą odsyłane.  

g. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień 

zawartych w regulaminie. 

h. Konkurs ma patronat Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Objęcie patronatem 

niniejszego przeglądu przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty nie oznacza 

wpisania tego przedsięwzięcia w wykaz zawodów wiedzy, artystycznych  

i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty 

działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie 

ukończenia szkoły. 

 

W sprawach związanych z przeglądem prosimy kontaktować się z nauczycielami Publicznej 

Szkoły Podstawowej Nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II w Radomiu: p. Jolantą Nowak  

i p. Renatą Miszczyk (konkurs wiedzy o Janie Pawle II), p. Anną Niziołek (konkurs 

plastyczny), p. Irminą Warmiak i p. Ewą Tatarek (konkurs recytatorski i literacki), p. Izabelą 

Kaniewską (konkurs multimedialny). Telefon do szkoły: 483632215. Adresy e-mail 

nauczycieli: 

jolanta.nowak@zsi.radom.pl 

renata.miszczyk@zsi.radom.pl 

anna.niziolek@zsi.radom.pl 

irmina.warmiak@zsi.radom.pl 

ewa.tatarek@zsi.radom.pl 
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izabela.kaniewska@zsi.radom.pl 

Ogólny e-mail konkursu: konkurs.pasterz@psp14.radom.pl 

Regulamin konkursu dostępny jest również na stronie internetowej szkoły: 

www.psp14.radom.pl  
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