
JAN PAWEŁ II I KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI  

– WIELCY POLACY XX WIEKU. 

DIECEZJALNY KONKURS PLASTYCZNY 

Z OKAZJI STULECIA URODZIN KAROLA WOJTYŁY  

ORAZ PRZYGOTOWANIA DO BEATYFIKACJI  

PRYMASA TYSIĄCLECIA 

 

Organizatorzy: 

 Wydział Katechetyczny Legnickiej Kurii Biskupiej 

 Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Franciszka z Asyżu  

w Legnicy 

 II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego  

w Legnicy 

 

Adresaci: 

Uczniowie szkół podstawowych na terenie Diecezji Legnickiej  

w kategoriach wiekowych: klasy I-III, klasy IV-VIII. 

 

Cele konkursu: 

 Poznanie życia i apostolskiej działalności Papieża Jana Pawła II. 

 Poznanie życia i pasterskiej działalności Kardynała Stefana  

Wyszyńskiego. 

 Ukazanie troski Ojca Świętego Jana Pawła II i Prymasa Tysiąclecia  

o narodową i chrześcijańską tożsamość dzieci. 

 Rozwijanie aktywności twórczej i talentów plastycznych.  

 Kształtowanie wrażliwości uczniów. 

 Promowanie zdolnych i ambitnych uczniów. 

 



Założenia i zasady: 

Zadaniem konkursowym jest samodzielne przygotowanie pracy 

plastycznej na jeden z poniższych tematów w dowolnej formie: 
 

1. Polak dla całego świata – ważne wydarzenie z życia św. Jana Pawła II. 

2. Nieugięty przewodnik narodu – ważne wydarzenie z życia Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego. 
 

3. Ojciec Święty Jan Paweł II widziany oczami dziecka XXI wieku. 
 

4. Kardynał Stefan Wyszyński widziany oczami dziecka XXI wieku. 

 

Uwagi: 

 Konkurs będzie przebiegać będzie jednoetapowo. 

 Termin nadsyłania prac upływa 7 kwietnia 2020 roku.  

 Prace prosimy kierować na adres: Katolickie Liceum Ogólnokształcące 

im. św. Franciszka z Asyżu, ul. Ojców: Zbigniewa i Michała 1, 59-220 

Legnica, z wyraźnym dopiskiem: DIECEZJALNY KONKURS 

PLASTYCZNY. 

 Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 11 maja 2020 roku na stronie 

internetowej Wydziału Katechetycznego Legnickiej Kurii Biskupiej. 

 Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w dniu  

2 czerwca 2020 roku w Legnicy. 

 

        Wymagania dotyczące prac: 

 Uczestnicy wykonują pracę plastyczną na jeden z wybranych tematów. 

 Do wykonania pracy są dozwolone wszelkie środki artystyczne: farby, 

kredki, pastele, tusz, węgiel itp. 

 Technika prac dowolna: różnego rodzaju grafiki, rysunek, malarstwo, 

collage, witraż, wydzieranka. 



 Pracę należy wykonać samodzielnie. 

 Uczestnik może przesłać tylko jedną pracę. 

 Format prac plastycznych: A4 lub A3. 

 Prace powinny być bez oprawy w passe-partout. 

 Każda praca na odwrocie powinna mieć przyklejoną kartę zgłoszenia 

załączoną niżej. 

 Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez 

Organizatorów. Złożone na konkurs prace przechodzą na własność 

Organizatora konkursu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uprzejmie prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia  

i przyklejenie na odwrocie pracy konkursowej: 

 

Temat nr …………………………………………………………………………… 

  

Imię i nazwisko 

  

  

Klasa 

 

Szkoła (nazwa i dokładny 

adres) 

Imię i nazwisko 

nauczyciela (katechety) 

prowadzącego 

 

 

Co prezentuje praca i w jaki 

sposób nawiązuje ona do 

tematu konkursu?  

Proszę krótko uzasadnić. 

  

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


