
Powiatowy Konkurs Plastyczny 

 pt. „Karol Wojtyła – Święty Jan Paweł II – oczami młodych” 

- Lubecko 2020 r. 

 

18 maja 2020 roku obchodzid będziemy 100. rocznicę urodzin Karola Wojtyły – Świętego Jana 

Pawła II. Aby wyrazid swoją wdzięcznośd i oddad hołd Wielkiemu Papieżowi Janowi Pawłowi II 

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ogłosił rok 2020 „Rokiem Świętego Jana Pawła II”.  

Cały pontyfikat Jana Pawła II wyraźnie ukierunkowany był na młode pokolenie. Już w dniu 

inaugurującym pontyfikat Ojciec Święty zwrócił się wprost do młodzieży: „Pragnę wyrazid wielkie 

uznanie dla młodzieży. Wy jesteście przyszłością świata, nadzieją Kościoła! Wy jesteście moją 

nadzieją!” Do tych słów Papież powracał wielokrotnie. Nazywał młodych swymi przyjaciółmi i nie 

ukrywał, że darzy ich miłością i zaufaniem. Nie bał się też stawiad im wymagao. Do kooca 

ziemskiego życia czuł z nimi szczególną więź emocjonalną. Szczególnie ujawniało się to podczas 

Światowych Dni Młodzieży. Ta serdeczna relacja owocowała tym, że wielomilionowe tłumy z 

nadzieją przychodziły by go słuchad, by przebywad w jego towarzystwie, a on z uwagą wysłuchiwał 

co ich trapi i radził w codziennych problemach. Młodzież zaś odwdzięczała mu się nie tylko 

oklaskami i skandowaniem papieskiego imienia gdy przemawiał, ale podejmowała też starania, by 

usłyszane wskazówki i rady wprowadzad w życie. 

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie. 

REGULAMIN KONKURSU 

Organizator 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lubecko, Diecezjalne Sanktuarium Matki Boskiej Lubeckiej w 

Lubecku, Publiczna Szkoła Podstawowa imienia Konstantego Damrota w Lubecku. 

Temat konkursu 

„ Karol Wojtyła – Święty Jan Paweł II – oczami młodych”  

Cele konkursu 

•    zapoznanie dzieci i młodzież szkolną z historią życia i pontyfikatem Karola Wojtyły – Świętego 

Jana Pawła II, 

•    uwrażliwianie dzieci i młodzież szkolną na duchowe wartości, 

•    inspirowanie dzieci i młodzież szkolną do twórczej aktywności plastycznej, 

•    rozwijanie wyobraźni, zdolności artystycznych dzieci i młodzież szkolną. 

 

 

 



Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży: 

•   wiek przedszkolny, 

•    wiek szkolny - klasy I-III, 

•    wiek szkolny - klasy IV-VIII, 

•    szkoły ponadpodstawowe. 

Kategorie prac konkursowych 

Przedmiotem konkursu jest rysunek, praca malarska prezentująca fragment z życia  

Świętego Jana Pawła II np. pobyt w górach, na wycieczkach kajakowych, na pielgrzymkach w 

Polsce jak i w różnych krajach świata, spotkania z dziedmi i młodzieżą, delektującego się ulubionym 

ciastkiem- słynną kremówką itd. 

• praca plastyczna wykonana z różnych technik plastycznych umożliwiająca ekspozycję na 

sztalugach malarskich, antyramach. 

•   format prac: A4, A3, A5. 

•   w konkursie nie będą oceniane prace wykonane w technice komputerowej, technice collage z 

fragmentami zdjęd, obrazków, wykonane przez naklejenie kasz, makaronów, ryżu itp. (materiałów 

sypkich). 

Nagrody 

•    nagrody rzeczowe, 

•    nagrody książkowe, 

•    dyplomy i wyróżnienia. 

Termin składania pracy plastycznej 

Prace należy dostarczyd w terminie do piątku 8 maja 2020 roku na adres: 

Publiczna Szkoła Podstawowa imienia Konstantego Damrota w Lubecku 

Sekretariat 

ul. Lipska 21 

42-700 Lubecko 

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 - 15:30. 

 

Z dopiskiem: Powiatowy Konkurs Plastyczny pt. „Karol Wojtyła – Święty Jan Paweł II – oczami 

młodych” Lubecko 2020. 

 

Po upływie w/w terminu prace nie będą przyjmowane.  

 



Konkurs odbywa się w dwóch etapach: 

1. Etap wstępny.  

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lubecko we współpracy z Publiczną Szkołą Podstawową imienia 

Konstantego Damrota w Lubecku 

Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Lubecko oraz Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w 

Lubecku ul. Lipska 21, 42-700 Lubecko powołuje trzyosobową Komisję, która ocenia każdą pracę. 

Spośród wszystkich prac Komisja kwalifikuje do etapu parafialnego – w ramach jednej kategorii 

adresatów –  od 3 do 10 prac plastycznych.  

2. Etap parafialny 

Sanktuarium Matki Boskiej Lubeckiej w Lubecku 

Proboszcz Parafii w Lubecku powołuje Komisję, która ocenia prace i sporządza protokół z wykazem 

nagrodzonych oraz wyróżnionych prac i ich autorów. Nagrody i wyróżnienia będą przyznawane w 

następujących kategoriach: 

•    wiek przedszkolny, 

•    wiek szkolny - klasy I-III, 

•    wiek szkolny - klasy IV-VIII, 

•    szkoły ponadpodstawowe. 

Protokół z wynikami (nagrodzonymi pracami) wraz z datą oraz godziną uroczystego ogłoszenia 

wyników i wręczenia laureatom upominków zostanie opublikowany na stronie internetowej:  

•   Sołectwo Lubecko -  www.Lubecko.eu  

•   Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubecku - http://lubecko.edu.pl/  . 

   

Prace plastyczne zostaną wystawione w czasie obchodów 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły – 

Świętego Jana Pawła II w Sanktuarium Matki Boskiej Lubeckiej w Lubecku, a następnie zostaną 

przeniesione do Domu Katechetycznego przy ul. Głównej 42, 42-700 Lubecko, gdzie będzie można 

je oglądad do kooca 2020 roku. (Prace te będą też prezentowane w czasie ważnych wydarzeo we 

wsi Lubecko w roku 2020). 

Uwagi koocowe 

Oceniając walory artystyczne prac Komisje będą w szczególny sposób zwracad uwagę na: 

•    zgodnośd z tematem, 

•    pomysłowośd w podejściu do tematu, 

•    samodzielnośd i oryginalnośd wykonania, 

http://lubecko.edu.pl/


•    ogólną estetykę pracy. 

Prace plastyczne muszą byd na odwrocie opatrzone metryczką identyfikującą autora (do pobrania 

w załączniku Nr 1). Każda praca plastyczna winna byd indywidualną pracą jednego uczestnika. 

Ponadto, każdy może zgłosid do konkursu tylko jedną swoją pracę. 

Każdy uczestnik winien dołączyd do przesłanej pracy również wypełniony formularz „Zgoda na 

przetwarzanie danych osobowych i wizerunku” (do pobrania w załączniku Nr 2). 

Rodzice/opiekunowie dziecka biorącego udział w konkursie, podpisując niniejszą „Zgoda na 

przetwarzanie danych osobowych i wizerunku” są świadomi i wyrażają zgodę również na to, że 

praca konkursowa zostanie wystawiona podczas obchodów 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły 

– Świętego Jana Pawła II w Sanktuarium Matki Boskiej Lubeckiej w Lubecku, a następnie zostanie 

przeniesiona do Domu Katechetycznego ul. Główna 42, 42-700 Lubecko, gdzie będzie można je 

oglądad do kooca 2020 roku. (Prace te będą też prezentowane w czasie ważnych wydarzeo we wsi 

Lubecko w roku 2020). 

Praca do której nie zostanie dołączona wypełniona „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i 

wizerunku”  nie będzie dopuszczona do finału. 

Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Wszystkie prace konkursowe wraz z prawami 

autorskimi przechodzą na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Lubecko ul. Lipska 21, 42-700 

Lubecko, e-mail: stowarzyszenielubecko@wp.pl. 

Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz 

Organizatora, o których mowa w Ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych oraz do publikacji prac na 

stronie internetowej Organizatora i w lokalnych mediach. 

Dostarczenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Powiatowego 

Konkursu Plastycznego. 

Komisja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie prac podczas transportu. 

Informacje o konkursie można uzyskad pod numerem telefonu: Anna Kąpała 694 087 892,  

bądź drogą elektroniczną:  stowarzyszenielubecko@wp.pl 
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