Informacja o konkursie misyjnym
Czcigodni Księża
Komisja Episkopatu Polski ds. Misji organizuje w roku szkolnym
2006/07 kolejną VI edycję Ogólnopolskiego Konkursu Misyjnego. Konkurs
pod hasłem: „Mój szkolny kolega z Misji” zaadresowany jest do szkół
podstawowych i gimnazjalnych.
Szczegółowe informacje (regulamin, zasady zgłoszenia, kryteria oceny,
pomoce dydaktyczne i terminy) znajdują się na stronie WWW.konkurs.
misje.pl
Zwracamy się z prośbą o przekazanie informacji o konkursie
katechetom szkół podstawowych i gimnazjalnych w Waszej parafii. Prosimy
też o zachęcenie ich do wzięcia w nim udziału. Aby szkoła mogła wziąć udział
w konkursie musi zapoznać się z regulaminem i wypełnić formularz
zgłoszeniowy znajdujący się na wyżej wymienionej stronie internetowej
(zgłoszenia przyjmowane będą do 31 października 2006).
Niżej zamieszczamy list organizatorów Konkursu do Uczniów
i Nauczycieli wszystkich szkół podstawowych i gimnazjalnych w Polsce.
Za okazaną pomoc składamy serdeczne podziękowania.

Warszawa, 23 sierpnia 2006 r.

List Komisji Episkopatu ds. Misji w sprawie Konkursu misyjnego
Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie i Nauczyciele Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych
Zaproszenie do wzięcia udziału w VI edycji ogólnopolskiego konkursu "Mój szkolny
kolega z Misji"
Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2006/7 rusza kolejna już - VI edycja
Ogólnopolskiego Konkursu Misyjnego organizowanego przez Komisję Episkopatu Polski ds.
Misji. W tym roku Konkurs, pod nowym hasłem: "Mój szkolny kolega z Misji" chce objąć
zasięgiem pracę misjonarzy na wszystkich kontynentach.
Ten szczególny program edukacyjny, zainicjowany we wrześniu 2001 roku, wraz
z Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, zyskał uznanie
Ministerstwa Edukacji Narodowej. Honorowy patronat, podobnie jak w ubiegłych latach,
objął minister Edukacji Narodowej Pan Roman Giertych oraz ks. Biskup Wiktor Skworc,
Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Konkurs z roku na rok zyskuje sobie
coraz większą popularność, ponieważ jego cele łączą w sobie uniwersalne wartości
humanistyczne oraz religijne.
Celem Konkursu jest ukształtowanie wrażliwości polskich dzieci i młodzieży na los
ich rówieśników w krajach misyjnych. W tym roku szczególną uwagę zwrócimy na
problem głodu i niedożywienia dzieci, jaki panuje właśnie w tych krajach. Poprzez Konkurs
skierowany do szkół podstawowych i gimnazjów, Komisja Episkopatu Polski ds. Misji
pragnie ukazać los dzieci w krajach Trzeciego Świata oraz zapoznać z pracą służących im
polskich misjonarzy i misjonarek. Konkurs pomaga w zrozumieniu ludzi, wśród których żyją i
pracują polscy misjonarze, przybliża kulturę i tradycję, a przede wszystkim ukazuje dzieciom
wartości tolerancji, szacunku dla drugiego człowieka, bez względu na to, gdzie mieszka i jaki
ma kolor skóry. Konkurs uczy także konkretnej solidarności z ludźmi
o odmiennych poglądach, kulturze, kolorze skóry, itp.
W pięciu dotychczasowych edycjach Konkursu wzięło udział ponad 6 tysięcy szkół
podstawowych i gimnazjów. Organizatorzy otrzymali kilkanaście tysięcy prac
z poszczególnych kategorii: plastycznej, literackiej, informatycznej, muzycznej, dramatycznej,
scenariuszy lekcyjnych. Nadesłane prace wskazują nie tylko na niezwykłą wyobraźnię i
wrażliwość dzieci i młodzieży, ale także na znajomość problemów, z jakimi borykają się ich
rówieśnicy na innym kontynencie. Konkurs pozwolił wielu dzieciom z Polski nawiązać
kontakt i stałą współpracę z rówieśnikami w Afryce. Do afrykańskich szkół dotarła pomoc
finansowa organizowana przez polskie dzieci.
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w ubiegłorocznej edycji Konkursu. Finał
odbył się 3 czerwca 2006 roku w Sandomierzu, gdzie zostali zaproszeni indywidualni laureaci
poszczególnych kategorii oraz 10 najlepszych szkół (5 podstawowych i 5 gimnazjów), które
uzyskały najwyższą ilość punktów. Zwycięzcami Konkursu w roku 2006 zostały szkoły:
Publiczna Szkoła Podstawowa w Skarszewach oraz Gimnazjum im. prof. Tadeusza
Tuszewskiego w Obrze, które uzyskały miano najbardziej "umisyjnionych" szkół w Polsce.
Oprócz licznych indywidualnych nagród rzeczowych (albumy, książki, zabawki, pamiątki
afrykańskie, sprzęt elektroniczny, itp) reprezentanci zwycięskich szkół w nagrodę uczestniczą
w tygodniowym wypoczynku w Misyjnym Domu Formacyjnym należącym do Komisji
Episkopatu Polski ds. Misji w Jastrzębiej Górze.
Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji Konkursu. Jury wybierając
najlepszą szkołę, będzie brało pod uwagę stopień zaangażowania całej szkoły

i środowiska lokalnego, wszechstronność (ilość kategorii, w których szkoły wezmą
udział), wyniki indywidualne poszczególnych kategorii, w jakich uczestniczą uczniowie
oraz finałową prezentację.
UWAGA!!!
W roku 2006/7 Konkurs będzie miał nieco zmienioną formułę. Zmniejsza się ilość
kategorii. Pozostają kategorie: charytatywna, plastyczna, literacka, scenariusze lekcyjne.
Dodana zostaje kategoria: nabożeństwo misyjne. Szczegółowe informacje (regulamin,
zasady, kryteria oceny, zasady zgłoszenia, terminy) na bieżąco umieszczone będą na naszej
stronie.
Pragnę poinformować, że także tegoroczną edycję objął swoim patronatem Minister
Edukacji Narodowej Pan Roman Giertych.
Dla laureatów i zwycięzców konkursu przewidziane są liczne atrakcyjne nagrody.
Życzymy powodzenia!!!
Łączę wyrazy szacunku,
Ks. dr Czesław Noworolnik
Sekretarz Komisji Episkopatu Polski ds. Misji

