
REGULAMIN DEKANALNEGO KONKURSU 

WIEDZY O JANIE PAWLE II 
 

„Życie Karola Wojtyły – Papieża Polaka” 
 

Konkurs dla uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych Dekanatu Zgorzelec 
 

  pod patronatem 

ks. Dziekana Macieja Wesołowskiego 

 
„Młodość każdego z Was, 

drodzy przyjaciele jest bogactwem” 

Jan Paweł II 

ORGANIZATORZY 
 

 Konkurs został zorganizowany z okazji 96 rocznicy urodzin oraz 11 rocznicy śmierci 

Papieża-Polaka Jana Pawła II. 

 Organizatorem konkursu jest Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu. 

Nauczyciele odpowiadający za konkurs: mgr K. Przytulska oraz ks. mgr M. Konieczny. 

 

HASŁO 
 

 Hasłem organizowanego konkursu jest „Życie Karola Wojtyły – Papieża Polaka”. 

Pragniemy upowszechniać wśród katechizowanej młodzieży wiedzę na temat życia tego 

niezwykłego i najwybitniejszego spośród Polaków. 

 

CELE KONKURSU 
 

Celem organizowanego konkursu jest: 

 ● Popularyzacja wiedzy o życiu, twórczości i świętości Jana Pawła II. 

 ● Rozbudzenie zainteresowania wśród młodzieży osobą Papieża-Polaka. 

 ● Motywowanie do naśladowania Świętego Polaka. 

 ● Pielęgnowanie pamięci o Janie Pawle II. 

Celami szczegółowymi jest: 

 ● Integracja szkół. 

 ● Rozwijanie postaw koleżeńskich i współpraca w grupie. 

 ● Utrwalenie wiedzy o Janie Pawle II w nawiązaniu do tegorocznej OTK. 

 

ADRESACI 
 

 Adresatami konkursu są uczniowie klas I-IV ze wszystkich szkół ponadgimnazjalnych 

leżących w obrębie Dekanatu Zgorzelec. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 
 

 Konkurs skierowany jest do uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych. W konkursie na etapie 

szkolnym wezmą udział wszyscy uczniowie klas : I-IV, którzy do dnia 25.03.2016r. zgłoszą do 

swoich katechetów chęć uczestnictwa w konkursie. Każda Szkoła może zgłosić do udziału 

w konkursie na etapie dekanalnym nie więcej niż 3 uczestników. Konkurs zostanie przeprowadzony 

w formie pisemnego testu składającego się z pytań otwartych i zamkniętych. Czas przeznaczony na 

napisanie testu to 45 minut. W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez kilku 

uczestników Organizator przewiduje dogrywkę w formie pytań ustnych, która zostanie 

przeprowadzona w tym samym dniu. 



KOMISJA 
 

 Komisję konkursową powołuje Organizator. 

 

HARMONOGRAM 
 

 Ogłoszenie konkursu do dnia - 01.03.2016r. 

Konkurs odbędzie się w dwóch etapach: 
 

  Etap szkolny 

 ● 01.04.2016r. (piątek), godz. 10:00. 

 ● Zakres materiału – Życie Karola Wojtyły do zakończenia II Wojny Światowej. 

 ● Materiał na: 

   www.jp2wielki.xk.pl 

   www.mateusz.pl/jpii/notabio 

   www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TH/THO/wojtyla.daty 

 `  www.centrumjp2.pl 

   www.papiez.wiara.pl/Jan_Pawel_II 

   www.dzieje.pl/aktualnosci/kalendarium-zycie-karola-wojtyly-jana-pawla-ii 
 

 Georg Weigel „Świadek nadziei. Biografia Papieża Jana Pawła II”. 
 

 Można także korzystać z innych źródeł. 

 ● Pytania do etapu szkolnego zostaną przesłane do szkół do dnia - 28.03.2016r. 

 ● 3 laureatów etapu szkolnego przechodzi do etapu dekanalnego. 

 ● Organizację etapu szkolnego powierza się katechetom danej szkoły. 

 ● Protokół z etapu szkolnego należy przesłać na adres Organizatora do dnia - 06.04.2016r. 
 

  Etap dekanalny 

 ● 18.05.2016r. (środa), godz. 11:30 – Liceum Ogólnokształcące w Zgorzelcu 

 ● zakres materiału – Życie i twórczość Karola Wojtyły do wyboru na Papieża. 

 ● Materiały obowiązują jak na etapie szkolnym. 

 ● Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się tego samego dnia tj. 18.05.2016r. 

 

NAGRODY 
 

● Nagrody na etapie szkolnym zależą od możliwości finansowych i współpracy z Dyrekcją 

Szkoły, a także od pomysłowości katechetów (dyplomy, obrazki, oceny, itp.). 

● Nagrody na poziomie dekanalnym wręczone zostaną 3-em laureatom, natomiast dyplomy 

i upominki dla wszystkich uczestników. 

● Wręczenie nagród odbędzie się 22.05.2016r., podczas uroczystej Mszy Świętej 

o godz.18:00 w parafii pw. św. Bonifacego w Zgorzelcu. 

● Katecheci przygotowujący uczniów do udziału w konkursie otrzymają pisemne 

podziękowania. 

 

WARUNKI ZGŁOSZENIA 
 

 Kartę zgłoszenia należy przesłać (lub dostarczyć osobiście) do 15.03.2016r. na adres: 

Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich 

ul. Partyzantów 4 

59-900 Zgorzelec 

z dopiskiem „KONKURS WIEDZY O JANIE PAWLE II” 

lub drogą elektroniczną: zgorzeleclo@wp.pl 

 Szczegółowe informacje dotyczące konkursu udziela koordynator : 

mgr Katarzyna Przytulska tel. 609 227 456 

http://www.jp2wielki.xk.pl/
http://www.mateusz.pl/jpii/notabio
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TH/THO/wojtyla.daty
http://www.centrumjp2.pl/
http://www.papiez.wiara.pl/Jan_Pawel_II
http://www.dzieje.pl/aktualnosci/kalendarium-zycie-karola-wojtyly-jana-pawla-ii
mailto:zgorzeleclo@wp.pl


 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

● Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika konkursu 

na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia 

konkursu (Ustawa z 29.VII.1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U.  Nr. 133, poz. 833). 

● Wszelkich informacji o konkursie udzielają katecheci. 

● Regulamin konkursu jest dostępny na stornie : zgorzeleclo@wp.pl. 

● W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do 

Regulaminu w każdym czasie. Informacje o ewentualnych zmianach pojawią się na stronie 

internetowej : zgorzeleclo@wp.pl oraz zostaną przekazane na adres wskazany na Karcie 

Zgłoszenia. 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE. 

 
     W imieniu Organizatora : mgr Katarzyna Przytulska 
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