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I OGÓLNOPOLSKI ZJAZD SZKÓŁ  

IM. BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI 

„POTRZEBUJĘ WAS!” 
 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU CHARYTATYWNEGO 

dla klas I – V 

 

 

 

CELE KONKURSU:  
 

1. Pogłębienie wiedzy na temat Księdza Jerzego Popiełuszki – szczególnie w aspekcie 

jego szeroko zakrojonej działalności charytatywnej. 

2. Ksiądz Jerzy Popiełuszko jako współczesny wzór dla młodych. 

3. Przybliżenie nauczania Kościoła związanego z afirmacją godności osoby ludzkiej. 

4. Ukazanie znaczenia chrześcijańskiego systemu wartości.  

 

IDEE bliskie ks. Jerzemu, które mogą być inspiracją w poszukiwaniach współczesnego 

wzoru dla młodzieży: 

 

Współczesny bohater nie musi być wybitny, wystarczy, że będzie człowiekiem i nie podda się 

w swoim człowieczeństwie, to znaczy: będzie odważny w wyznawaniu wartości, solidarny, 

wolny, z poczuciem własnej godności, mężny, wrażliwy na drugiego, umiejący poświęć się 

na rzecz dobra wspólnego. 

 

Szczęśliwość wieczną budujemy przez wypełnianie codziennych obowiązków nieraz 

niepozornych i drobnych. 

 

ADRESACI:  
 

Uczniowie klas I – V szkół podstawowych.  

 

ORGANIZATORZY:  
 

Parafia Rzymskokatolicka Świętego Stanisława Kostki w Warszawie, Instytut Papieża Jana 

Pawła II.  

 

PRZEBIEG KONKURSU:  
 

1. Konkurs na wszystkich poziomach ma charakter jednoetapowy.  
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2. Zadaniem uczestników – uczniów szkół podstawowych jest rozejrzenie się  

we własnym środowisku (wieś, miasto, osiedle) i dostrzeżenie potrzeb ludzi. Grupa 

powinna zastanowić się w jaki sposób może wyjść naprzeciw tym potrzebom.  

3. Grupa zorganizuje pomoc, którą udokumentuje w postaci plakatu formatu A3  

w dowolnej formie i opisu swojej inicjatywy.  

4. Prace zostaną zaprezentowane na Zjeździe Szkół im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki. 

5. Konkurs jest organizowany zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty.  

TERMINY:  

Do 15 lutego 2020 r. termin zgłoszenia przystąpienia do konkursu (w przypadku szkół robią 

to opiekunowie/nauczyciele). 

Do 15 kwietnia 2020 r. należy nadsyłać prace konkursowe wraz z kartą z danymi uczestnika. 

Prace bez czytelnie wypełnionej karty nie będą brane pod uwagę przez Komisję konkursową. 

28 kwietnia 2020 r. podczas Zjazdu Szkół im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki odbędzie się 

uroczysta gala konkursu, na której zostaną rozdane nagrody i zostaną zaprezentowane prace. 

UWAGI DODATKOWE:  
 

Prace należy wysyłać na adres:  

Muzeum Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki 

ul. Hozjusza 2 

01-565 Warszawa 

Prace wysyłane na konkurs powinny zostać sprawdzone przez opiekuna/nauczyciela. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na sprawdzenie, czy praca jest samodzielna oraz czy nie 

nosi znamion plagiatu. W nadesłanych pracach konieczne jest podanie źródeł użytych 

materiałów oraz uzyskanie zgód autorów tam, gdzie to konieczne. Prace będące plagiatami 

lub noszące znamiona plagiatów nie będą oceniane i klasyfikowane. W takim przypadku 

zostanie również skierowane pismo do opiekuna i dyrektora szkoły ze stosowną informacją.  

UWAGA! Wszystkie prace zostaną sprawdzone pod kątem ich oryginalności.  

 

Zachęcamy uczniów do lektury tekstów i zapoznania się z materiałami dostępnymi na 

poniższych stronach: 

 

http://muzeumkspopieluszki.pl/  

 

http://muzeumkspopieluszki.pl/konkurs-literacki/  

 

do pobrania:  

https://drive.google.com/drive/folders/1Tyxmj1yT3EiK_JLoeFmRZaEanbt3peb5  

 

 

KONTAKT:  
 

Zgłoszenia należy wysyłać na adres konkurs@muzeumkspopieluszki.pl, do e-maila należy 

dołączyć formularz zgłoszeniowy z danymi uczestnika/grupy.  

 

 

http://muzeumkspopieluszki.pl/
http://muzeumkspopieluszki.pl/konkurs-literacki/
https://drive.google.com/drive/folders/1Tyxmj1yT3EiK_JLoeFmRZaEanbt3peb5
mailto:konkurs@muzeumkspopieluszki.pl
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SZCZEGÓŁY ZJADU:  
 

http://muzeumkspopieluszki.pl/spotkanie-szkol/  

 

  

INFORMACJI UDZIELA:  
 

Paweł Kęska muzeum@muzeumkspopieluszki.pl tel. 500 333 619 

http://muzeumkspopieluszki.pl/spotkanie-szkol/
mailto:muzeum@muzeumkspopieluszki.pl

