Regulamin konkursu dotyczącego osoby i życia Jana Pawła II
„Jan Paweł II – droga poety i artysty”
Warszawa, rok szkolny 2012/2013

Idea
Głównym zamysłem konkursu jest upowszechnianie i zachęcanie do pogłębiania wiedzy na temat
życia i nauczania Jana Pawła II wśród młodzieży gimnazjalnej z województwa mazowieckiego.
Wydaje się, że również współcześnie Papież Polak jest dla młodzieży wielkim autorytetem, stanowi
swoisty wzorzec bycia człowiekiem. Szczególnie w wieku gimnazjalnym młodzież oczekuje
rozwiązań, podpowiedzi, jak poprowadzić swoje życie. To właśnie wtedy kształtują się
światopogląd oraz postawy tych młodych ludzi. Stąd też spojrzenie na Jana Pawła II, na jego życie
i twórczość może być niebywale budujące dla współczesnego młodego pokolenia.
Obecna propozycja tematyczna – „Jan Paweł II – droga poety i artysty” zachęca do zapoznania się
nie tylko z poetycką i dramaturgiczną twórczością Jana Pawła II. To również zaproszenie do
wspólnego spojrzenia na sztukę, do przeżycia przygody z aktorstwem, a więc tego co od zawsze
i do głębi porusza każde pokolenie młodzieży.
Organizator
Centrum Myśli Jana Pawła II na zlecenie Mazowieckiego Kuratorium Oświaty.
Uczestnicy
Uczniowie gimnazjów z terenu woj. mazowieckiego.
Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne. Każdy chętny uczeń może wziąć w nim udział.
Cele konkursu
1. Poznanie twórczości poetyckiej i dramaturgicznej Jana Pawła II.
2. Zapoznanie się z wartościami zawartymi w twórczości poetyckiej Jana Pawła II.
3. Podkreślenie znaczenia wartości takich jak godność ludzka, wolność, ojczyzna, miłość
małżeńska, rodzicielstwo, miłosierdzie.
4. Ukazanie istotnych wartości, które niesie ze sobą sztuka i twórczość artystyczna.
5. Zapoznanie się z nauczaniem Jana Pawła II dotyczącym ludzi kultury.
6. Wskazanie Jana Pawła II jako wzorca osobowego i zachęta do naśladowania go,
szczególnie w rozwijaniu pasji oraz służbie człowiekowi.
Tematyka ogólna
„Jan Paweł II – droga poety i artysty”
Zakres wiedzy: fakty dotyczące tematyki utworów poetyckich oraz dramatów Karola
Wojtyły/Jana Pawła II oraz jego życia aktorskiego.

Struktura konkursu, bibliografia
Etap I (szkolny)
„Piękno na to jest, by zachwycało
Do pracy – praca, by się zmartwychwstało”.
C.K. Norwid, Promethidion
Zakres wiedzy: fakty dotyczące tematyki utworów poetyckich oraz dramatów Karola
Wojtyły/Jana Pawła II oraz etapów jego życia, związanych z teatrem.
Temat: Jan Paweł II – aktor i poeta
1. Kwiatkowska Halina, Wielki kolega, Kwadrat, Kraków 2003, s. 5-87.
2. Jan Paweł II, Autobiografia, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011.
3. Karol Wojtyła/Jan Paweł II, Poezje, dramaty, szkice. Tryptyk rzymski, Znak, Kraków 2007 –
szczegółowa znajomość tekstów: dramat Brat naszego Boga oraz Tryptyk rzymski i Pieśń
o Bogu ukrytym.
4. Wymagana znajomość wszystkich tytułów dramatów i poezji Jana Pawła II (zob. Karol
Wojtyła/Jan Paweł II, Poezje, dramaty, szkice. Tryptyk rzymski, Znak, Kraków 2007).
Konkurs przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa.
Test składa się z pytań otwartych i zamkniętych. Czas trwania: 45 min.
Etap II (rejonowy)
„Miłość mi wszystko wyjaśniła…”.
Jan Paweł II, Pieśń o Bogu ukrytym

Temat: Wartości jako zadania stawiane człowiekowi w poezji i dramatach Jana Pawła II.
Zakres wiedzy: Szersza znajomość utworów Karola Wojtyły/Jana Pawła II (na podstawie podanej
bibliografii), umiejętność interpretacji jego dzieł.
1. Karol Wojtyła/Jan Paweł II, Poezje, dramaty, szkice. Tryptyk rzymski , Znak, Kraków 2007
– szczegółowa znajomość utworów: Hiob, Promieniowanie ojcostwa oraz wierszy:
Kościół, Myśląc Ojczyzna, Matka, Rozważanie o śmierci.
2. Smaszcz Waldemar, Słowo poetyckie Karola Wojtyły, IW Pax, Warszawa 1998,
s. 15-87, 113-146.
3. Przestrzeń słowa: twórczość literacka Karola Wojtyły/Jana Pawła II, red. Zofia Zarębianka

i Jan Machniak, Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 2006,
s. 31-49, 271-277, 387-395.
4. Lektury wymagane w etapie I.
Konkurs przeprowadza Rejonowa Komisja Konkursowa
Test składa się z pytań otwartych i zamkniętych. Czas trwania: 45 min.

Etap III (wojewódzki)
„Waszym powołaniem (…) jest piękno”.

Jan Paweł II, Warszawa – kościół św. Krzyża, 13 czerwca 1987 r.

Temat: Wizja artysty w twórczości Jana Pawła II
Zakres wiedzy: Szczegółowa znajomość podanej literatury z zakresu poezji i dramatów Karola
Wojtyły/Jana Pawła II, znajomość nauczania Jana Pawła II dotyczącego sztuki i artystów.
1. Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 1999, 2002.
Przemówienia, homilie, Znak, Kraków 2006, s. 734-740 (Przemówienie do przedstawicieli
świata kultury zgromadzonych w Teatrze Narodowym, 8.06.1991 r.).
2. Jan Paweł II, List do artystów, Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej TUM,
Wrocław 2005.
3. Popiel Jacek, Los artysty w czasach zniewolenia: Teatr Rapsodyczny 1941-1967,
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, s. 247-292.
4. Jan Paweł II człowiek kultury, red. Katarzyna Flader i Witold Kawecki, Rafael, Kraków
2008, s. 71-161.
5. Znajomość lektur z poprzednich etapów.
Konkurs przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa
Test składa się z pytań otwartych i zamkniętych. Czas trwania: 60 min.

Harmonogram konkursu




Wrzesień 2012 r. – ogłoszenie regulaminu konkursu na stronie www.centrumjp2.pl oraz
na stronie internetowej Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
30 listopada 2012 r. – ostateczny termin zgłaszania szkół do konkursu.
Forma zgłoszenia: druk zgłoszeniowy (zał. nr 1) przesłany na adres konkurs@centrumjp2.pl
z dopiskiem „KONKURS «Jan Paweł II – droga poety i artysty»”.



4 stycznia 2013 r. – Wojewódzka Komisja Konkursowa zamieszcza na stronie internetowej
www.centrumjp2.pl oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty formalną listę uczestników
konkursu.

I etap (szkolny)
17 stycznia (czwartek), godz. 14.00






Zgłoszone szkoły w dn. 16 stycznia 2013 r. otrzymają drogą elektroniczną zestawy
konkursowe (na adres podany w zgłoszeniu).
Dyrektor szkoły powołuje szkolną komisje konkursową.
Do następnego etapu przechodzą uczniowie, którzy uzyskali 80% punktów możliwych
do zdobycia.
Listę uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego należy przesłać do 31 stycznia 2013
roku do Wojewódzkiej Komisji Konkursowej drogą elektroniczną na adres
konkurs@centrumjp2.pl oraz w formie papierowej (zał. nr 2 i nr 3).
Od decyzji dotyczącej wyników konkursu można odwołać się do Szkolnej Komisji
Konkursowej w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników. Rozstrzygającą decyzję podejmuje
przewodniczący Komisji. Decyzja ta jest ostateczna.

II etap (rejonowy)
21 lutego 2012 (czwartek), godz. 14.00






Informacja o miejscu przeprowadzenia konkursu wraz z listą zakwalifikowanych osób
zostanie umieszczona na stronie www.centrumjp2.pl do dn. 4 lutego 2013 r.
Wojewódzka komisja konkursowa sama organizuje ten etap konkursu, ewentualnie
powołuje rejonowe komisje konkursowe oraz podaje miejsce, w którym odbędzie się
konkurs.
Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowani zostaną uczniowie, którzy w etapie rejonowym
uzyskają co najmniej 80% punktów możliwych do zdobycia.
Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego zostanie ogłoszona na stronie
internetowej www.centrumjp2.pl oraz na stronie internetowej Mazowieckiego Kuratorium
Oświaty 28 lutego 2013 r.
Od decyzji dotyczącej wyników konkursu można odwołać się do Wojewódzkiej Komisji
Konkursowej w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników. Rozstrzygającą decyzję podejmuje
przewodniczący Komisji. Decyzja ta jest ostateczna.

III etap (wojewódzki)
21 marca (czwartek), godz. 14.00




Informacja o miejscu przeprowadzenia konkursu zostanie umieszczona na stronie
internetowej www.centrumjp2.pl oraz na stronie Mazowieckiego Kuratorium Oświaty.
Finalistą konkursu jest uczeń, który uzyskał min. 50% punktów możliwych do zdobycia.
Laureatem konkursu jest uczeń, który uzyskał min. 80% punktów możliwych do zdobycia.






Wyniki etapu wojewódzkiego zostaną ogłoszone 5 kwietnia 2013 r. na stronie
www.centrumjp2.pl oraz na stronie internetowej Mazowieckiego Kuratorium Oświaty.
Od decyzji dotyczącej wyników konkursu można odwołać się do Wojewódzkiej Komisji
Konkursowej w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników. Rozstrzygającą decyzję podejmuje
przewodniczący komisji. Decyzja ta jest ostateczna.
Wojewódzka Komisja Konkursowa zorganizuje uroczyste zakończenie konkursu.
O miejscu i dacie gali na zakończenie konkursu laureaci i opiekunowie zostaną
poinformowani drogą elektroniczną lub listownie.
Finaliści oraz laureaci konkursu „Jan Paweł II – droga poety i artysty” otrzymują
zaświadczenia Mazowieckiego Kuratora Oświaty, które uprawnia do uzyskania dodatkowych
punktów na świadectwie ukończenia szkoły zgodnie z odpowiednim zarządzeniem
właściwego Kuratora Oświaty.

Szczegółowe informacje na stronie www.centrumjp2.pl oraz pod nr tel. 22 826 42 21.
Koordynator konkursu – Małgorzata Łuczak, mluczak@centrumjp2.pl

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Zgłoszenie szkoły do konkursu
„Jan Paweł II – droga poety i artysty”

Nazwa szkoły
Adres szkoły

Imię i nazwisko
dyrektora szkoły
Imię i nazwisko
opiekuna konkursu

Tel./fax szkoły
Tel. opiekuna

E-mail kontaktowy

ZAŁĄCZNIK NR 2 – Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego konkursu
„Jan Paweł II – droga poety i artysty”
Nazwa szkoły
Adres szkoły
Imię i nazwisko
dyrektora szkoły
Imię i nazwisko
opiekuna
Tel. opiekuna
E-mail kontaktowy
Liczba uczniów
biorących udział w
etapie szkolnym
Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego
L.p. Imię i nazwisko ucznia

Liczba punktów

Zgoda na przetwarzanie
danych osobowych

1
2
3
4
5
6
7
8
Itd.
podpis dyrektora szkoły
pieczątka szkoły

podpis opiekuna

ZAŁĄCZNIK NR 3 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych

………………………………………………..
Imię i nazwisko dziecka
………………………………………………..
Klasa
………………………………………………….
Nazwa szkoły

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, ze wyrażam zgodę na publikowanie danych osobowych oraz wyników uzyskanych
przez moje dziecko na poszczególnych etapach konkursu „Jan Paweł II – droga poety
i artysty” organizowanego przez Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie na stronach
internetowych organizatora (www.centrumjp2.pl) oraz stronach internetowych Mazowieckiego
Kuratorium Oświaty w roku szkolnym 2012/2013.

……………………………………..
data

…………….……………………………………….

czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych

Podstawa prawna:
Ust. Z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. Ust. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami)

