
Szkoła Podstawowa  

im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Widzowie 

zaprasza wszystkich uczniów 

do udziału w konkursie            
   
 
 
 
 
 
  „Gdy Ojciec Święty Jan Paweł II żył jeszcze na ziemi, na jego adres 
przychodziło mnóstwo listów z prośbą o modlitwę. Papież, choć nie mógł 
wszystkich przeczytać, modlił się w intencji wszystkich polecanych spraw. 
Dziś Jan Paweł II jest już w niebie i każdy list może otworzyć, każdą 
sprawę może przedstawić Panu Bogu.” 
 

DLATEGO, W STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 
POLSKI, NAPISZCIE LIST DO OJCA ŚWIĘTEGO  

JANA PAWŁA II NA JEGO NOWY ADRES. DZIĘKUJCIE MU  
I PROŚCIE O OPIEKĘ NAD NASZĄ OJCZYZNĄ. 

 
Regulamin konkursu: 
 
1.  Konkurs będzie podzielony na trzy kategorie wiekowe: klasy I-II, klasy IV-VI, oraz klasy VII-VIII i 
gimnazjum 
2.  Zadaniem uczestnika konkursu jest napisanie listu do Jana Pawła II. Jak to zrobić?  
Pierwsza kategoria wiekowa - najpierw porozmawiaj z rodzicami, dziadkami na temat Jana Pawła II. 
Wysłuchaj wspomnień, ciekawostek dotyczących życia, posługi papieża – Polaka. Następnie 
starannie napisz list.  
Druga i trzecia kategoria wiekowa -   posłuchaj homilii z pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski 
w 1979 roku. Poszukaj ciekawych informacji z tej pielgrzymki. Napisz list starannie, samodzielnie. 
Użyj cytatów, posługuj się faktami, tak aby twój list był interesujący. 
3.  W liście z okazji Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski -  proś Ojca Świętego Jana Pawła II o 
opiekę nad Naszą Ojczyzną.  
4.  Uczniom z klas I-II w redagowaniu listu mogą pomóc rodzice. Natomiast pozostali uczniowie 
powinni napisać pracę samodzielnie. 
5.  List powinien zawierać wszystkie wyznaczniki tej formy wypowiedzi pisemnej, czyli miejscowość, 
datę, nagłówek, wstęp, rozwinięcie i zakończenie, podpis i ewentualnie post scriptum (P.S.). 
6.  Pracę należy napisać własnoręcznie (a nie wydrukować). Kartkę - format A4, na której list zostanie 
zapisany, można ozdobić. Prace oceniane będą pod względem treści, zgodności z tematem, estetyki  
i pięknego pisma. 
7.  Prace konkursowe należy złożyć do wychowawcy lub w sekretariacie szkoły w Widzowie do 
18.01.2019r.  
8. Zwycięskie prace zostaną nagrodzone i zaprezentowane na szkolnej stronie internetowej.   


