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Katolickie Gimnazjum 

im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki 

 

 

 II Ogólnopolski Konkurs poświęcony bł. ks. Jerzemu Popiełuszce: 

„Ks. Jerzy Popiełuszko - człowiek Prawdy, który zło dobrem zwyciężał" 

 

§ 1 

ORGANIZATORZY 

• Organizatorem konkursu jest Katolickie Gimnazjum im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki 

w Warszawie przy Zespole Szkół Katolickich na Bielanach w Warszawie, adres: 

ul. Dewajtis 3,01-815 Warszawa, tel. (22) 839 08 40, fax. (22) 839 08 70, e-mail: 

sekretariat@popieluszko.edu.pl, www.popieluszko.edu.pl  

 

Współorganizatorami konkursu są:  

 

• Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, 

ul. Miodowa 17/19, 00- 246 Warszawa, tel. 22 531 72 21, e-mail: 

katecheza.kuria.warszawska@list.pl 

• Dobre Miejsce - Katolickie Centrum Kultury w Warszawie, ul. Dewajtis 3, 01-815 

Warszawa - Las Bielański, tel.: 22 561 01 23 | 512 011 482, e-mail: 

kultura@dobremiejsce.org 

• Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Kostki, ul. Kard. Stanisława Hozjusza 2,01-

565 Warszawa, e-mail: kontakt@popieluszko.net.pl 

 

§ 2 

CELE KONKURSU 

Cele konkursu:  

 zainteresowanie osobą błogosławionego, szerzenie jego kultu, 

 upamiętnienie męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, 

 rozbudzenie aktywności artystycznej dzieci i młodzieży.  

mailto:sekretariat@popieluszko.edu.pl,
http://www.popieluszko.edu.pl/
mailto:kultura@dobremiejsce.org
mailto:kontakt@popieluszko.net.pl
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§3 

UCZESTNICY KONKURSU 

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych (klasy IV -VI) 

oraz młodzież gimnazjalna.  

2. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych:  

 Szkoła podstawowa - klasy IV-VI,  

 Gimnazjum – klasy I-III  

3. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach rodzajowych: praca pisemna i praca artystyczna 

niezależnie od wieku uczestników.  

4. Każdy uczestnik może wziąć udział w obydwu kategoriach rodzajowych.  

5. Udział w konkursie jest bezpłatny.  

6. Od uczestników konkursu wymagana jest zgoda rodziców lub prawnych opiekunów 

na wykorzystanie danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 roku 

o ochronie danych osobowych (DZ.U. nr 133, poz. 883) oraz na przekazanie praw autorskich 

i wykorzystanie przez Organizatora lub współorganizatorów nadesłanych prac (załącznik 1). 

Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie przez Organizatora lub współorganizatorów 

w ramach realizacji regulaminu konkursu.  

§ 4 

PRZEBIEG KONKURSU  

l. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach. 

2. Etap pierwszy - przeprowadzany w szkołach macierzystych - polega na samodzielnym 

napisaniu dłuższej wypowiedzi pisemnej lub wykonaniu pracy plastycznej. Tematy prac 

i informacje techniczne znajdują się w tabelach poniżej.  

 

SZKOŁA PODSTAWOWA (KLASY IV-VI) 

PRACA PISEMNA  PRACA ARTYSTYCZNA 

Napisz opowiadanie inspirowane słowami 

bł. ks. J. Popiełuszki: „Człowieka zdobywa 

się otwartym sercem”. 

W swojej pracy odwołaj się  

do biografii błogosławionego. 

lub 

Narysuj komiks inspirowany słowami 

bł. ks. J. Popiełuszki: „Człowieka 

zdobywa się otwartym sercem”.  

W swojej pracy odwołaj się  

do biografii błogosławionego. 

wydruk komputerowy, 

praca nie dłuższa niż 2 strony A4 
 

technika i format dowolne, 
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GIMNAZJUM 

PRACA PISEMNA  PRACA ARTYSTYCZNA 

Napisz reportaż, inspirowany słowami 

bł. ks. J. Popiełuszki: „Człowieka 

zdobywa się otwartym sercem”.  

W swojej pracy odwołaj się  

do biografii błogosławionego. 

lub 

Przygotuj plakat do spektaklu lub filmu 

pt. „Jerzy – kapłan, który zdobywał  

ludzi otwartym sercem”.  

W swojej pracy odwołaj się  

do biografii błogosławionego. 

wydruk komputerowy,  

praca nie dłuższa niż 4 strony A4 
 

technika dowolna, 

format A3[297x420]  lub A2 [420x594] 

 

3. Szkolna Komisja Konkursowa spośród wykonanych przez uczniów prac wybiera najlepsze 

i przesyła do siedziby Organizatora do 8 stycznia 2016 r.  

4. Prace należy wysłać na adres Organizatora Konkursu: Katolickie Gimnazjum im. bł. ks. 

Jerzego Popiełuszki przy Zespole Szkół Katolickich na Bielanach, adres: ul. Dewajtis 3, 

01-815 Warszawa z dopiskiem: Konkurs o bł. ks. Jerzym Popiełuszce.  

5. Prace powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem uczestnika.  

6. Do każdej pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę i umieścić w niej oświadczenie 

rodziców/opiekunów uczestnika konkursu (załącznik 1) oraz kartę uczestnika konkursu 

(załącznik 2). Prace bez załączników nie będą sprawdzane. 

7. Prace uczestników będą ocenione przez Komisję Konkursową, w skład której wejdą: pani 

dr Milena Kindziuk z UKSW, autorka biografii ks. Jerzego Popiełuszki oraz Marianny 

Popiełuszko, ks. prof. Jan Sochoń - znawca życia i twórczości bł. ks. Jerzego Popiełuszki, 

wykładowca UKSW, ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz z komisji kanonizacyjnej 

trwającego procesu ks. Jerzego, wykładowca UKSW, pani Anna Marczewska-Radomska - 

nauczyciel zajęć artystycznych i wiedzy o kulturze w Zespole Szkół Katolickich 

na Bielanach, członek Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Warszawie, Artur 

Fijałkowski - nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Katolickich na Bielanach, 

nauczyciel akademicki (UKSW).  

8. Skład Komisji Konkursowej może ulec zmianie.  

9. Komisja Konkursowa wskaże zwycięzców I etapu konkursu i zakwalifikuje do udziału 

w II etapie tych uczestników, którzy wykonają najlepsze prace w każdej kategorii 

wiekowej i tematycznej. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.  



4 

 

10. Etap drugi - przeprowadzany w siedzibie Organizatora Konkursu - polega na 

rozwiązaniu testu wiedzy dotyczącego życia i działalności bł. ks. Jerzego Popiełuszki.  

11. Wyniki konkursu uczestnicy poznają tego samego dnia, w którym napiszą test wiedzy.  

12. Wyniki z obu etapów konkursu sumują się ( I etap: maks. 30 punktów + II etap: maks. 50 

punktów). W przypadku otrzymania takiej samej liczby punktów, o wyższym miejscu 

będzie decydować czas oddania testu. 

13. Po teście wiedzy Organizator Konkursu i Współorganizatorzy zapewniają spotkanie 

uczestników z panią dr Mileną Kindziuk, z ks. prof. Janem Sochoniem lub ks. prof. 

Józefem Naumowiczem, posiłek, zwiedzanie Muzeum Błogosławionego Ks. Jerzego 

Popiełuszki w Warszawie (dla chętnych) i Mszę Świętą.  

14. Nagrody dla najlepszych uczestników konkursu i dyplomy zostaną wręczone 

we wszystkich kategoriach wiekowych i tematycznych na terenie parafii św. Stanisława 

Kostki w Warszawie (Organizator zapewnia dojazd z "Dobrego Miejsca" do Parafii 

Rzymskokatolickiej p.w. św. Stanisława Kostki, ul. Kard. Stanisława Hozjusza 2).  

15. Wszyscy uczestnicy II etapu konkursu otrzymają dyplomy laureatów lub finalistów.  

16. Nagrody dla najlepszych uczestników zostaną przydzielone we wszystkich kategoriach.  

17. Nagrody rzeczowe otrzyma po trzech uczestników z najwyższą (zsumowaną) liczbą 

punktów w każdej kategorii wiekowej i tematycznej.  

§ 5 

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie do końca października 2015 r. na adres 

Organizatora Konkursu karty zgłoszeniowej - załącznik 3, a do 22 stycznia 2016 r. pracy 

konkursowej z wybranej przez ucznia kategorii (lub z obu kategorii) oraz zgody rodziców/ 

prawnych opiekunów, o których mowa w §3 i karty uczestnika.  

§ 6 

TERMINARZ KONKURSU 

• 1września 2015 r. - ogłoszenie konkursu,  

• od l września do 7 stycznia 2016 r.- szkolny etap konkursu,  

• do 30 października 2015 r. - przesłanie karty zgłoszeniowej,  

• 8 stycznia 2016 r. - ostateczny termin nadsyłania prac (decyduje data stempla pocztowego),  

• 21 lutego 2016 r. – poinformowanie opiekunów uczestników konkursu o wynikach 

pierwszego etapu (przez stronę konkursową), 

• 26 kwietnia 2016 r. - drugi etap konkursu w siedzibie Organizatora; spotkanie z panią 

Mileną Kindziuk lub ks. prof. Janem Sochoniem, zwiedzanie Muzeum Błogosławionego 

Ks. Jerzego Popiełuszki, Msza Św. i ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród.  



5 

 

 

§ 7 

LITERATURA 

1. Szkoła podstawowa:  

 Kalendarium życia, biografia, męczeństwo bl. ks. Jerzego Popiełuszki - informacje ze 

strony internetowej parafii św. Stanisława Kostki w Warszawie, 

http://www.popieluszko.net.pl 

 Milena Kindziuk, Ksiądz Jerzy zwyciężał dobrem, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, 

Warszawa 2009. 

 

2. Gimnazjum:  

Publikacje książkowe na temat bł. ks. Jerzego Popiełuszki: 

 Milena Kindziuk, Świadek prawdy. Życie i śmierć księdza Jerzego Popiełuszki, Edycja 

Św. Pawła, Częstochowa 2010; wydanie drugie, zmienione i poszerzone, 

 Ks. Jan Sochoń, Tama. Opowieść o życiu i męczeństwie księdza Jerzego Popiełuszki, 

Kraków 2010.  

 

§ 8 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Wszelkie informacje o konkursie będą publikowane na stronie internetowej 

www.popieluszko.edu.pl 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac z każdego etapu konkursu do 

celów naukowych i edukacyjnych oraz ich publikacji we fragmentach lub w całości.  

3. Prace przesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora i nie podlegają zwrotowi.  

4.Niniejszy regulamin i oświadczenie dla rodziców są do pobrania pod adresem 

www.popieluszko.edu.pl 

5. W sprawach szczegółowych związanych z konkursem należy kontaktować się 

z koordynatorem konkursu: Artur Fijałkowski - zastępca dyrektora Zespołu Szkół 

Katolickich na Bielanach e-mail: sekretariat@popieluszko.edu.pl  

6. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do 

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

internetowej www.popieluszko.edu.pl

http://www.popieluszko.net.pl/
http://www.popieluszko.edu.pl/
http://www.popieluszko.edu.pl/
mailto:sekretariat@popieluszko.edu.pl
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Załącznik 1  

 

OŚWIADCZENIE 

RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW UCZESTNIKA KONKURSU 

 

 

…………………………………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko uczestnika) 

 

Po zapoznaniu się i akceptacji regulaminu II konkursu „Ks. Jerzy Popiełuszko - człowiek 

Prawdy, który zło dobrem zwyciężał" organizowanego przez Katolickie Gimnazjum im. bł. 

ks. Jerzego Popiełuszki przy Zespole Szkół Katolickich na Bielanach w Warszawie 

(www.popieluszko.edu.pl) wyrażam zgodę na bezpłatną publikację pracy (druk, Internet, 

radio, telewizja, wystawy) z podaniem danych osobowych autora, celem popularyzacji 

konkursu (Ustawa z 29 sierpnia 1997 1". o ochronie danych osobowych).  

 

 

..………………………………………….. 

(data i podpis rodzica/prawnego opiekuna)  

http://www.popieluszko.edu.pl/
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Załącznik 2  

 

KARTA UCZESTNIKA II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU 

„Ks. Jerzy Popiełuszko - człowiek Prawdy, który zło dobrem zwyciężał" 

Organizator: Katolickie Gimnazjum im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki 

przy  Zespole Szkól Katolickich na Bielanach w Warszawie 

(wypełnić drukowanymi literami) 

Imię i nazwisko . 

………………………………………………………………………………... 

Klasa ………………………………………wiek . …………………………………………… 

Nazwa i adres szkoły (wraz z adresem e-mail i telefonem)  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….…... 

.................................................................................................................................................... 

Imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna (oraz adres e-mail) .  

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

 

 

………………………………………...    …………………………... 

data i podpis uczestnika       pieczęć szkoły 
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Załącznik 3 

 

KARTA ZGLOSZENIOWA DO II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU 

„Ks. Jerzy Popiełuszko - człowiek Prawdy, który zło dobrem zwyciężał" 

Organizator: Katolickie Gimnazjum im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki 

przy  Zespole Szkól Katolickich na Bielanach w Warszawie 

(wypełnić drukowanymi literami) 

 

Nazwa i adres szkoły (wraz z adresem e-mail i telefonem)  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….…... 

.................................................................................................................................................... 

Imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna (oraz adres e-mail) 

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

 

Przewidywana liczba uczestników:  

szkoła podstawowa kl. IV - VI ………………….  

Gimnazjum kI. I - III …………………………….  

 

 

………………………………………...    …………………………... 

data i podpis opiekuna       pieczęć szkoły 


