
  
 

 

  

 

IX MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ PAPIESKI 

 

Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonej Górze  

oraz Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” zapraszają uczniów  

klas V szkół podstawowych do udziału w IX Międzyszkolnym Turnieju Papieskim. 

Odbędzie się on w poniedziałek 3 kwietnia 2017 o godz. 12.00 w Szkole Podstawowej  

nr 11 – Zielona Góra, ul. Spawaczy 3d, sala gimnastyczna. 

Obchodząc setną rocznicę pierwszego objawienia w Fatimie chcemy wspominać jak 

wielkie znaczenie w życiu Jana Pawła II miała Maryja. Ojciec Święty swoim życiem, 

postawą i modlitwą pokazał nam niezwykłą więź między Matką a umiłowanym synem. 

Chciejmy na wzór polskiego papieża zawierzyć swoje życie Maryi. 

Tegoroczny turniej odbędzie się pod hasłem: „Totus tuus - cały Twój Maryjo”.  

Do udziału zapraszamy dwóch przedstawicieli szkoły z klas V. Drużyny będą musiały 

wykazać się wiedzą z zakresu dwóch pielgrzymek papieża do Fatimy i informacjami 

związanymi z rokiem Maryjnym ogłoszonym przez Jana Pawła II.  

Na Turniej każda drużyna przynosi samodzielnie wykonaną mozaikę pt. „Maryja 

z moich oczach”. W trakcie konkursu uczniowie opowiedzą co było inspiracją  

do stworzenia mozaiki i co chcieli w niej przekazać odbiorcy. Pracę należy wykonać  

w formacie A4 techniką mozaiki. Może to być forma wydzieranki lub z użyciem innych 

materiałów charakterystycznych dla mozaiki. Jury konkursowe oceniać będzie estetykę, 

walory artystyczne, pomysł oraz to, w jaki sposób uczestnicy zaprezentują swoją pracę. 

Zdjęcia prac konkursowych dodatkowo zostaną opublikowane na stronie 

internetowej zielonogórskiego Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas 

Christiana”: www.civitaschristiana.zgora.pl 

Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie do Organizatora karty 

zgłoszeniowej do 30 marca 2017. Wszelkie dodatkowe informacje otrzymają Państwo  

u koordynatora projektu - Małgorzata Blachowska, tel.: 662144227                                       . 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 

 

 

„Matka Chrystusa staje się wobec 

ludzi rzecznikiem woli Syna". 

                                         

Redemptoris Mater                                     

                                 Jan Paweł II 

                                           

http://www.civitaschristiana.zgora.pl/


 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

DO IX MIĘDZYSZKOLNEGO TURNIEJU PAPIESKIEGO 

 

Warunkiem uczestnictwa w IX Międzyszkolnym Turnieju Papieskim jest zgłoszenie chęci 

udziału przez opiekuna grupy. Zgłoszenie należy nadsyłać do 30 marca 2017 roku na adres: 

Małgorzata Blachowska                                                                                  

Szkoła Podstawowa nr 11                 

ul. Spawaczy 3 d                                                                                           

Zielona Góra                                                                                                       

 

lub drogą elektroniczną na adres: gosiakbl@interia.pl  

 

  

 

 

 

………………………………. 
                    pieczęć szkoły 

 

Zgłaszam do udziału w IX Turnieju Papieskim następujących uczniów z klas V: 

 

Lp. Imię i nazwisko ucznia Nazwa i adres szkoły 
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…………………………………………………………………………………………………       

imię, nazwisko i tel. opiekuna 

 

 

 

…………………………………………. 

                                                                                                            podpis dyrektora szkoły 

 

IX TURNIEJ PAPIESKI 
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