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Zaproszenie do wzięcia udziału w Jubileuszowej 10. edycji 

Ogólnopolskiego Konkursu Misyjnego 

"Mój szkolny kolega z Misji" 

Szanowni Państwo, 

Drodzy Uczniowie i Nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjalnych, 

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2010/11 rusza kolejna edycja 

Ogólnopolskiego Konkursu Misyjnego organizowanego przez Dzieło Pomocy „Ad Gentes" 

Komisji Episkopatu Polski ds. Misji i Papieskie Dzieła Misyjne. Tegoroczne hasło 

edycji Ogólnopolskiego Konkursu Misyjnego „ Mój szkolny kolega z Misji" brzmi: 

„Mieć jednego ducha i jedno serce". 

Ten szczególny program edukacyjny, zainicjowany we wrześniu 2001 roku, wraz 

z Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, zyskał uznanie 

M i n i s t e r s t w a  E d u k ac j i  N a r o d o w e j .  O  h o n o r o w y p a t r o n a t  z w r ó c i l i ś m y 

s i ę ,  podobnie jak w ubiegłych latach, do Minister Edukacji Narodowej Pani 

Katarzyny Hali, J.E. Ks.Biskupa Wiktora Skworca, Przewodniczącego Komisji 

Episkopatu Polski ds. Misji oraz J.E.Ks.Arcybiskupa Celestino Migliore, nowopowołanego 

Nuncjusza Apostolskiego. Konkurs z roku na rok zyskuje sobie coraz większą popularność, 

ponieważ jego cele łączą w sobie uniwersalne wartości humanistyczne oraz religijne. 

Założeniem Konkursu jest kształtowanie wrażliwości polskich dzieci i młodzieży na los 

ich rówieśników w krajach misyjnych. Udział w Konkursie ma być gestem solidarności i 

jedności z potrzebującymi. Dzięki Konkursowi chcemy także powiększać zainteresowanie 

trudną pracą misjonarzy i misjonarek. Wierzymy, że poprzez propagowanie takich wartości, 

jak bezinteresowna pomoc, współczucie, szacunek pomagamy otwierać się na drugiego 

człowieka i inną kulturę. 

W tym roku obchodzimy Jubileusz Konkursu, z czego cieszymy się tym bardziej, że 

zbiega się on ze szczególną okazją - 20. rocznicą ogłoszenia encykliki Jana Pawła II 

Redemptoris Missio. Jan Paweł II przypomina w niej, że wszyscy chrześcijanie, członkowie 

Kościoła, na mocy Chrztu św. są współodpowiedzialni za działalność misyjną. Udział 

wspólnot i poszczególnych wiernych w tym prawie i obowiązku nazywa się „współpracą 

misyjną" (RM 77) oraz że nie ma świadectwa bez świadków, tak jak nie ma misji bez 

misjonarzy (RM 61). 

W dotychczasowych edycjach Konkursu wzięło udział kilka tysięcy szkół 

podstawowych i gimnazjów. Organizatorzy otrzymali kilkanaście tysięcy prac 

z poszczególnych kategorii: plastycznej, literackiej, informatycznej, muzycznej, 

charytatywnej, scenariuszy lekcyjnych oraz nabożeństw misyjnych. 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 innych kontynentach.  

 



Konkurs pozwolił dzieciom z Polski nawiązać kontakt i stałą współpracę z 

rówieśnikami w krajach, gdzie pracują polscy misjonarze. 

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w ubiegłorocznej edycji Konkursu, którego finał 

odbył się 31 maja 2010 roku w Częstochowie 

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji Konkursu, którego regulamin 

został w tym roku zmieniony. Zmianie uległa ilość kategorii konkursowych. 

Proponujemy kategorie: literacką, plastyczną, charytatywną, scenariusz lekcji, a z 

okazji edycji jubileuszowej przywróciliśmy kategorię muzyczną. Zmiany dotyczą 

również samej kategorii charytatywnej. Dochód, z podjętych w tym roku przez 

uczestników Konkursu działań, musi być przeznaczony na proponowane przez 

Organizatorów projekty.  

Szczegółowe informacje   (regulamin,   zasady, kryteria oceny,   zasady zgłoszenia, terminy) 

na bieżąco umieszczane będą na stronie www.adgentes.misie.pl. Zapytania należy kierować na 

adres konkurs(S>misie.pl. 

Dla laureatów i zwycięzców Konkursu przewidziane zostały atrakcyjne 

nagrody. Życzymy powodzenia! 

Łączę wyrazy szacunku 

 

 Ks. Zenon Zając 

 

 


