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Konkurs Jan Paweł II w Poznaniu  

 

                                                                                                          Wielka jest moja radość,  

że mogę dzisiaj przybyć do Grodu Przemysława (…) 

      
św. Jan Paweł II, Poznań, 20 czerwca 1983 r.  

 

 

Papież Jan Paweł II pielgrzymował do Polski osiem razy. Podczas drugiej pielgrzymki 

do Ojczyzny pod hasłem „Pokój Tobie, Polsko – Ojczyzno moja!”, która trwała 

od 16 do 23 czerwca 1983 roku na pielgrzymim szlaku znalazł się Poznań.  20 czerwca 

na Łęgach Dębińskich Jan Paweł II dokonał beatyfikacji Matki Urszuli Ledóchowskiej. Podczas 

homilii powiedział: Cieszę się, że mogę stanąć na tym miejscu, pośrodku najstarszej z ziem 

piastowskich, gdzie przed tysiącem z górą lat zaczęły się dzieje Narodu, Państwa i Kościoła.  

Po raz drugi Jan Paweł II przybył do Poznania 3 czerwca 1997 roku podczas piątej 

podróży do naszego kraju i wówczas na placu Mickiewicza pod Poznańskimi Krzyżami spotkał 

się z młodzieżą. Jakże wymowne były słowa skierowane do młodych: Świadomość własnej 

przeszłości pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń, by przekazać następnym wspólne 

dobro - Ojczyznę.  

Zarząd Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej organizuje Konkurs w 40. rocznicę 

pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Poznania. 

 

REGULAMIN 

 

1. Konkurs Jan Paweł II w Poznaniu odbywa się pod patronatem Arcybiskupa Metropolity 

Poznańskiego.  

2. Celem konkursu jest: 

• pielęgnowanie pamięci o papieżu Janie Pawle II  

• zachęcenie uczniów do pogłębienia wiedzy o Janie Pawle II i sięgania do Jego 

nauczania 

• przypomnienie pielgrzymek Jana Pawła II do Poznania  

• rozbudzenie kreatywności i twórczej wyobraźni. 

 

3. Konkurs obejmuje następujące kategorie prac: 

• praca plastyczna  

• prezentacja multimedialna  

• praca pisemna 

4. W kategorii praca plastyczna konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich typów szkół 

indywidualnie w grupach wiekowych:   

• klasy 0 – III  szkół podstawowych 

• klasy IV – VI szkół podstawowych 

• klasy VII – VIII szkół podstawowych i szkoły ponadpodstawowe. 
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5. W kategorii prezentacja multimedialna i praca pisemna, konkurs adresowany jest 

do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz do uczniów szkół i placówek 

ponadpodstawowych.  

 

6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie w wyznaczonym terminie jednej, 

wykonanej samodzielnie, inspirowanej tematem konkursu pracy z wybranej kategorii:  

• praca plastyczna w formacie A4 lub A3 wykonana dowolną techniką, zawierająca obok 

postaci Jana Pawła II element związany z Poznaniem (konkurs nie obejmuje prac 

przestrzennych); 

• prezentacja multimedialna zawierająca nie więcej niż 15 slajdów. Prezentacja może  

być wzbogacona różnymi formami przekazu informacji: film, animacja komputerowa, 

obraz, dźwięk, tekst itp. Akceptowalną formą prezentacji jest także film o długości 

nie przekraczającej 60 sekund, zapisany w dowolnym formacie obsługiwanym przez 

aplikację Windows Media Player w systemie Windows 10.  
• praca pisemna – maksymalnie do 2500 znaków. Może to być wiersz, opowiadanie, 

rozprawka, świadectwo, czyli  pisemna wypowiedź (monolog) będąca świadectwem 

wiary lub wywiad z osobą, która pamięta pielgrzymkę. 

 

7. Nadesłana praca nie może być powielana, kopiowana ani wcześniej publikowana  

i nagradzana.  

 

8. Każda praca musi być podpisana.  

 

8.1. Pracę plastyczną należy podpisać na odwrocie w prawym dolnym rogu wg wzoru:  

imię i nazwisko autora,  

klasa i szkoła,  

numer telefonu i adres mailowy (lub adres do korespondencji).    

 

W przypadku zgłoszenia pracy przez szkołę lub placówkę oświatową opis powinien zawierać 

dodatkowo: 

imię i nazwisko nauczyciela, jeśli praca została wykonana pod jego kierunkiem;  

nazwę i adres szkoły lub placówki oświatowej. 

 

8.2. Opis prezentacji multimedialnej powinien znajdować się na ostatnim slajdzie, a filmu 

w napisach końcowych.  

 

8.3. Praca pisemna powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko autora, klasa i nazwa 

szkoły, numer telefonu i adres mailowy.  

 

8.4. Prace należy przesłać do 20 maja 2023 roku.  

Prace literackie w pliku doc lub pdf oraz link do prezentacji multimedialnej mailem na adres 

akcjakatolicka@archpoznan.pl. 

Prace plastyczne na adres: 

 

Akcja Katolicka Archidiecezji Poznańskiej 

 ul. Ostrów Tumski 4 

 61-109 Poznań 

z dopiskiem Konkurs Jan Paweł II w Poznaniu 

 

9. Nadesłanie pracy jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem 

zgody przez uczestnika konkursu (w tym także przez rodziców lub prawnych opiekunów osób 

mailto:akcjakatolicka@archpoznan.pl
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niepełnoletnich) na publikację i przetwarzanie przez organizatora na potrzeby konkursu danych 

osobowych oraz wizerunku autora pracy.  

10. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie. 

 

11. Prace nadsyłane na konkurs stają się własnością organizatora i mogą być wykorzystane  

w ramach jego statutowej działalności oraz w celach marketingowych bez honorarium za prawa 

autorskie. 

 

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałe podczas wysyłki.  

 

13. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora. Przedmiotem oceny prac plastycznych 

i prezentacji multimedialnych będzie oryginalność przedstawienia tematu, kompozycja, trafność 

wyboru przedstawionych informacji oraz jakość wykonania pracy.  
W pracach pisemnych ocenie podlegać będzie: twórcze ujęcie tematu, styl i poprawność 

językowa i ortograficzna. Decyzje jury są ostateczne.    

 

14. Prace, które nie będą spełniały warunków Regulaminu konkursu, nie zostaną ocenione. 

           

15. Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy i upominki. 

16. Wyniki konkursu oraz informacja o terminie i miejscu uhonorowania autorów nagrodzonych 

prac zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora www.poznan.ak.org.pl 

17. Dodatkowe informacje można uzyskać mailowo diak@poznan.ak.org.pl  lub telefonicznie 

pod numerem 668 385 356.  

 

18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu  

w sytuacjach mających istotny wpływ na przeprowadzenie konkursu.  
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