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Załącznik do zarządzenia Nr 68 

Mazowieckiego Kuratora Oświaty 

Z dnia 27 września 2019 r. 

 

Konkurs tematyczny dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej z województwa mazowieckiego 

„Jan Paweł II – człowiek odwagi” w roku szkolnym 2019/2020 

 

REGULAMIN 

 

§ 1 
[Organizator] 

Organizatorem konkursu tematycznego dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej z województwa 

mazowieckiego „Jan Paweł II – człowiek odwagi” w roku szkolnym 2019/2020 (dalej: Konkurs) jest 

Centrum Myśli Jana Pawła II z siedzibą w Warszawie (00-372), przy ul. Foksal 11, wpisane do Rejestru 

Instytucji Kultury m. st. Warszawy pod nr 1/2006, posiadające NIP 525-23-57-081 i REGON 140469560, 

na zlecenie i we współpracy z Mazowieckim Kuratorem Oświaty. 

 

§ 2 
[Uczestnicy] 

Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne oraz dostępne dla każdego ucznia klas 4-8 szkoły 

podstawowej ze szkół na terenie województwa mazowieckiego zgłoszonych do konkursu zgodnie z § 7 p. 

4. 

§ 3 
[Idea konkursu] 

1. Mając na uwadze fakt, że w 2020 r. będzie obchodzona 100. rocznica urodzin Karola Wojtyły, która 

przypada 18 maja ósma edycja konkursu tematycznego dla młodzieży z województwa 

mazowieckiego ma w pierwszej kolejności przybliżyć jego uczestnikom postać Karola Wojtyły i jego 

biografię. Głównym tematem Konkursu będzie natomiast ukazanie Jana Pawła II jako człowieka 

odważnych czynów i mężnego ducha. Wkraczający w dorosłość Karol Wojtyła mierzył się najpierw 

z trudną rzeczywistością wojny, a później jako kapłan oraz głowa Kościoła diecezjalnego 

i  powszechnego konfrontował się z komunizmem na świecie i w Polsce. Jan Paweł II z odwagą i 

otwartością podróżował w różne rejony świata i spotykał się z milionami ludzi oraz mimo widocznej 

choroby pozostał aktywny do końca życia. Organizatorzy Konkursu są przekonani, że Jan Paweł II 

może w tym względzie stać się autorytetem i przewodnikiem dla współczesnej młodzieży. 
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2. Konkurs ma charakter interdyscyplinarny. Treści lektur, których znajomość będzie wymagana 

w poszczególnych etapach konkursu, zostały dobrane tak, aby nawiązywały do wiadomości 

z programów nauczania takich przedmiotów jak: historia, język polski, geografia, wiedza 

o społeczeństwie czy religia, a jednocześnie rozszerzały je dla uczniów zainteresowanych tematyką 

konkursu. Organizatorzy mają nadzieję, że konkurs i przygotowane lektury będą stanowić 

dla nauczycieli dodatkową pomoc w procesie dydaktycznym. 

§ 4 
[Cele konkursu] 

Celem Konkursu to: 

1. Przypomnienie życiorysu i głównych wątków dziedzictwa Karola Wojtyły – Jana Pawła II 

ze szczególnym uwzględnieniem okresu biskupstwa oraz pontyfikatu. 

2. Przedstawienie nauczania Jana Pawła II na temat wierności prawdzie, odwadze postępowania 

zgodnie ze swoim sumieniem, obrony wartości, ze szczególnym uwzględnieniem słów 

adresowanych do młodzieży. 

3. Wskazanie Jana Pawła II jako wzorca osobowego i autorytetu dla młodzieży 

 
§ 5 

[Tematyka ogólna konkursu w edycji 2019/2020] 

Konkurs obejmie znajomość wybranych fragmentów nauczania papieskiego dotyczącego tematyki 

wierności prawdzie i obrony wartości, w szczególności fakty dotyczące biografii Karola Wojtyły – Jana 

Pawła II: dzieciństwa i młodości, okresu wojny, kapłaństwa, wyboru  na papieża i pontyfikatu 

(najważniejsze  wydarzenia); wpływ Karola Wojtyły – Jana Pawła II na przemiany społeczno-polityczne 

na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem przemian w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, 

podróże w różne rejony świata i spotkania z bardzo różnymi grupami ludzi oraz mężne przeżywanie 

choroby przez ostatnie lata życia. 

 

§ 6 
[Strona internetowa konkursu] 

Wszystkie informacje o Konkursie będzie można odnaleźć na stronie internetowej: 

www.centrumjp2.pl/konkurs2019. 

 

§ 7 

[Postanowienia ogólne] 

 

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa i sposób przeprowadzenia konkursu pt. „Jan Paweł II – 

człowiek odwagi”. 
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2. Do końca września 2019 r. nastąpi ogłoszenie regulaminu Konkursu na stronie internetowej 

www.centrumjp2.pl/konkurs2019 oraz na stronie internetowej Mazowieckiego Kuratora Oświaty.  

3. Szkoły mogą się zgłaszać do konkursu od dnia 1 do dnia 31 października 2019 r. włącznie. 

4. Szkoła, w celu przekazania informacji Organizatorowi o zgłoszeniu do uczestnictwa w Konkursie, 

powinna wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej 

www.centrumjp2.pl/konkurs2019 (jego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu). 

Potwierdzeniem zgłoszenia szkoły do Konkursu będzie e-mail zwrotny od Organizatora, przesłany 

za pośrednictwem adresu mailowego konkurs@centrumjp2.pl. 

5. Mazowiecki Kurator Oświaty powołuje w drodze zarządzenia Wojewódzką Komisję Konkursową, 

składającą się z osób wskazanych przez Organizatora spośród pracowników i współpracowników 

Organizatora oraz osób wyróżniających się wiedzą na temat życia i działalności Karola Wojtyły – 

Jana Pawła II. 

6. Najpóźniej do dnia 8 listopada 2019 r. Wojewódzka Komisja Konkursowa zamieści na stronie 

internetowej konkursu www.centrumjp2.pl/konkurs2019 listę szkół uczestniczących w Konkursie. 

7. Przez zgłoszenie udziału w Konkursie rodzice lub opiekunowie prawni uczestnika wyrażają zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora – Centrum Myśli Jana Pawła II, 

z siedzibą w Warszawie (00-372) przy ul. Foksal 11 oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty, ul. 

Jerozolimskie 32 00-024 Warszawa w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem 

Konkursu, w tym publikacją danych osobowych uczestnika Konkursu na stronie internetowej 

Konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

Organizator informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych i 

brak wyrażenia zgody na ich przetwarzanie skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Konkursie. 

8. Poprzez zgłoszenie szkoły w Konkursie, osoby podające swoje dane osobowe jako opiekunowie 

Konkursu z danych szkół, wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez 

Organizatora – Centrum Myśli Jana Pawła II z siedzibą w Warszawie (00-372) przy ul. Foksal 11, oraz 

Mazowieckiego Kuratora Oświaty, ul. Jerozolimskie 32 00-024 Warszawa w zakresie związanym z 

organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Organizator informuje, że podanie danych osobowych jest 

dobrowolne, ale ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa szkoły w Konkursie. 

9. Uczestnik, a w przypadku niepełnoletniego uczestnika – jego rodzice lub opiekunowie prawni, 

a także opiekunowie Konkursu z poszczególnych szkół, mają prawo dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również wniesienia skargi do 

odpowiedniego organu nadzoru w przypadku gdy przetwarzanie danych narusza przepisy prawa. 

http://www.centrumjp2.pl/konkurs2019
mailto:konkurs@centrumjp2.pl
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10. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w konkursie jest Centrum Myśli Jana Pawła II 

z siedzibą w Warszawie, wpisane do rejestru instytucji kultury pod numerem RIK 1/2006; NIP 

5252357081, REGON 140469560 (dalej: „Centrum”). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych 

u administratora to: ul. Foksal 11, 00-372 Warszawa, telefon: +48 22 826 42 21, e-mail: 

iod@centrumjp2.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Podstawą prawną 

przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. Administrator przekazuje dane Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty – 

Wojewódzkiej Komisji Konkursowej jako podmiotowi zlecającemu Konkurs. Administrator będzie 

przechowywał dane osobowe do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych, tam, gdzie 

dane przetwarzane są na podstawie zgody, nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celu, dla 

których je zgromadzono. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane osobowe nie są 

wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

11. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu. 

12. Więcej informacji odnośnie Konkursu można uzyskać u Organizatora – na stronie internetowej 

www.centrumjp2.pl/konkurs2019 oraz pod nr tel. 22 826 42 22.  

13. Koordynatorem Konkursu jest pracownik Centrum Myśli Jana Pawła II – Kinga Najkowska 

(konkurs@centrumjp2.pl). 

14. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w uzasadnionych przypadkach. 

15. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia. 

 

§ 7 

[REALIZACJA POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW KONKURSU] 

 

1. I etap (szkolny) 

1.1. Etap szkolny odbywa się w każdej ze zgłoszonych szkół 9 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 

12.00. 

1.2. Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Konkursową.  

1.3. W ramach przygotowania do przeprowadzenia konkursu Centrum Myśli Jana Pawła II zorganizuje 

w drugiej połowie listopada i pierwszej połowie grudnia dwa merytoryczne spotkania z ekspertami 

dla szkolnych opiekunów Konkursu. Udział w nich jest dobrowolny, ale zaleca się, aby dyrektor 

szkoły umożliwił uczestnictwo w nich opiekunowi Konkursu w godzinach jego pracy. O dokładnych 

terminach oraz miejscu spotkań szkoły biorące udział w konkursie zostaną poinformowane drogą 

mailową do końca października 2019 r. 

1.4. 9 grudnia 2019 r. do godz. 10.00 zgłoszone szkoły otrzymają drogą elektroniczną zestawy 

konkursowe (na adres mailowy podany w zgłoszeniu). Szkolna Komisja Konkursowa drukuje 

po jednym egzemplarzu testu dla każdego ucznia zgłoszonego do Konkursu. 

http://www.centrumjp2.pl/konkurs2019
mailto:konkurs@centrumjp2.pl


 

 

ul. Foksal 11  
00-372 Warszawa 
NIP 5252357081 
 

+48 22 826 42 21 
centrum@centrumjp2.pl 
www.centrumjp2.pl 

z 

1.5. Szkolna Komisja Konkursowa – pod groźbą dyskwalifikacji wszystkich uczniów szkoły biorących 

udział w bieżącej edycji Konkursu – jest zobowiązana do nieprzekazywania jakichkolwiek informacji 

na temat zawartości otrzymanych testów uczestnikom, ich rodzinom, innym nauczycielom czy 

jakimkolwiek innym osobom trzecim aż do momentu rozpoczęcia Konkursu. 

1.6. Weryfikacji poprawności wykonanych zadań w teście dokonuje Szkolna Komisja Konkursowa 

na podstawie otrzymanego od Wojewódzkiej Komisji Konkursowej klucza rozwiązań.  

Do następnego etapu przechodzą uczniowie, którzy uzyskali 70% punktów możliwych do zdobycia. 

1.7. Od decyzji dotyczącej wyników Konkursu można odwołać się do Przewodniczącego Szkolnej Komisji 

Konkursowej w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników. Decyzja 

Przewodniczącego w sprawie rozpatrzenia odwołania jest ostateczna. 

1.8. Wyniki etapu szkolnego należy przesłać do 13 grudnia 2019 r. do Wojewódzkiej Komisji 

Konkursowej za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej 

www.centrumjp2.pl/konkurs2019 (wzór formularza stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu), 

załączając do niego skan wypełnionego i podpisanego Protokołu z posiedzenia Szkolnej Komisji 

Konkursowej (załącznik nr 3 do Regulaminu). Potwierdzeniem otrzymania wyników I etapu 

Konkursu będzie mail zwrotny od Organizatora, przesłany za pośrednictwem adresu mailowego 

konkurs@centrumjp2.pl. 

1.9. Dyrektor szkoły przechowuje dokumentację etapu szkolnego Konkursu do 30 czerwca 2020 r. 

2. II etap (rejonowy) 

2.1. Etap rejonowy przeprowadzany jest przez Wojewódzką Komisję Konkursową. Dyrektor Centrum 

Myśli Jana Pawła II może powołać Rejonowe Komisje Konkursowe. 

2.2. Lista osób zakwalifikowanych do etapu rejonowego zostanie umieszczona na stronie internetowej 

www.centrumjp2.pl/konkurs2019 do 20 grudnia 2019 r. 

2.3. Informacja o miejscach przeprowadzenia etapu zostanie umieszczona na stronie internetowej 

www.centrumjp2.pl/konkurs2019 do 17 stycznia 2020 r. 

2.4. Etap rejonowy odbędzie się 29 stycznia 2020 r. (środa) o godz. 12.00. 

2.5. Wyniki etapu rejonowego zostaną ogłoszone na stronie internetowej 

www.centrumjp2.pl/konkurs2019 nie później niż w dniu 21 lutego 2020 r. 

2.6. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowani zostaną uczniowie, którzy w etapie rejonowym uzyskają 

co najmniej 75% punktów możliwych do zdobycia. 

2.7. Od decyzji dotyczącej wyników Konkursu można odwołać się do Przewodniczącego Wojewódzkiej 

Komisji Konkursowej (lub do odpowiednio Przewodniczących Rejonowych Komisji Konkursowych w 

przypadku ich powołania) w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników. Decyzja 

Przewodniczącego w sprawie rozpatrzenia odwołania jest ostateczna. 

2.8. Wszystkie prace konkursowe są niszczone po dniu 30 czerwca 2020 r. 

3. III etap (wojewódzki)  

3.1. Informacja o miejscu przeprowadzenia etapu wraz z listą zakwalifikowanych osób zostanie 

umieszczona na stronie internetowej www.centrumjp2.pl/konkurs2019.  

3.2. Etap wojewódzki odbędzie się 18 marca 2020 r. (środa) o godz. 12.00.  

http://www.centrumjp2.pl/konkurs2019
mailto:konkurs@centrumjp2.pl


 

 

ul. Foksal 11  
00-372 Warszawa 
NIP 5252357081 
 

+48 22 826 42 21 
centrum@centrumjp2.pl 
www.centrumjp2.pl 

z 

3.3. Wyniki etapu wojewódzkiego zostaną ogłoszone na stronie internetowej 

www.centrumjp2.pl/konkurs2019 nie później niż 3 kwietnia 2020 r. 

3.4. Tytuł finalisty Konkursu otrzymuje uczeń, który na etapie wojewódzkim uzyskał min. 50% punktów 

możliwych do zdobycia.  

3.5. Tytuł laureata konkursu otrzymuje uczeń, który na etapie wojewódzkim uzyskał min. 80% punktów 

możliwych do zdobycia. 

3.6. Od decyzji dotyczącej wyników etapu można odwołać się w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia 

ogłoszenia wyników do Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej. Decyzja 

Przewodniczącego w sprawie rozpatrzenia odwołania jest ostateczna. 

3.7. Wojewódzka Komisja Konkursowa zorganizuje uroczyste zakończenie Konkursu. Gala zakończenia 

Konkursu odbędzie się w Warszawie 23 kwietnia 2020 r. o godzinie 16.00. 

3.8. Finaliści oraz laureaci Konkursu otrzymają zaświadczenia Mazowieckiego Kuratora Oświaty. 

3.9. Wszystkie prace konkursowe są niszczone po dniu 30 czerwca 2020 r. 

§ 8 

[STRUKTURA KONKURSU I BIBLIOGRAFIA] 

1. Etap I konkursu 

1.1. Zakres tematyczny: Znajomość Karola Wojtyły 

1.2. Zakres szczegółowy: Na tym etapie uczeń zapoznaje się z podstawową wiedzą na temat życia i 

działalności Karola Wojtyły. Czytając lektury podane w bibliografii należy zwrócić szczególną uwagę 

na fakty i informacje biograficzne. Bibliografia obejmuje różne etapy życia, takie jak: dzieciństwo i 

młodość, okres wojny, kapłaństwo, biskupstwo, działalność na Soborze Watykańskim  II,  wybór  na 

papieża  i  pontyfikat (najważniejsze  wydarzenia). Należy również zwrócić uwagę na kontekst 

historyczny życia Karola Wojtyły. 

1.3. Bibliografia:  

 Człowiek stulecia – biografia Karola Wojtyły / Jana Pawła II , red. Barbara Stefańska, 

Centrum Myśli Jana Pawła II,  www.centrumjp2.pl/konkurs2019  

 Pisma autobiograficzne papieża Polaka: 

- Dar i tajemnica, Wydawnictwo św. Stanisława BM , 2011 (lub 1996), rozdziały od I do 

VII  

- Wstańcie, chodźmy, Wydawnictwo św. Stanisława BM, 2004, rozdziały „Działalność 

biskupa”, „Obowiązki naukowe i duszpasterskie”, „Ojcostwo biskupa” oraz „Bóg i 

odwaga” 

 Multimedia: 

-  Film „To było niemożliwe” www.youtube.com/watch?v=UuOy8sKl0CE 

- Wybór ze wspomnień Stanisława i Ludmiły Gryglów, zaprzyjaźnionych z bp. Wojtyłą 

„Jak się czuje córka?” https://www.youtube.com/watch?v=bAIAAHqdEYQ  
„Tato, nudno” https://www.youtube.com/watch?v=O2HJ9VEX3yc  

 

http://www.centrumjp2.pl/konkurs2019
http://www.youtube.com/watch?v=UuOy8sKl0CE
https://www.youtube.com/watch?v=bAIAAHqdEYQ
https://www.youtube.com/watch?v=O2HJ9VEX3yc
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1.4. Konkurs przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa. Test składa się z pytań zamkniętych. 

Czas trwania etapu: 45 minut. 

 

2. Etap II konkursu 

 

2.1. Zakres tematyczny: Jan Paweł II - odwaga czynów 

2.2. Zakres szczegółowy: Uczeń zapoznaje się bardziej szczegółowo z wybranymi aspektami bibliografii, 

w szczególności z wyborem na Stolicę Piotrową i znaczeniem tego faktu, sprzeciwem Papieża wobec 

komunizmu na świecie i jego wpływem moralnym, który przełożył się  na przemiany społeczno-

polityczne w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Poznaje Papieża jako człowieka odważnych 

czynów, podróżującego w różne rejony światy i spotykającego się z milionami ludzi, a także 

człowieka, który mimo widocznej choroby jest aktywny do końca.  

Młodzież zapoznaje się na tym etapie również z kilkoma przemówieniami skierowanymi przez 

Papieża do młodych ludzi w czasie jego pielgrzymek do Ojczyzny. 

2.3. Bibliografia:  

 George Weigel, Świadek nadziei. Biografia papieża Jana Pawła II, Znak, 2006, rozdział 7, 

podrozdziały „Następne interregnum”, „Kto?” oraz „Wujek właśnie został papieżem” 

oraz rozdziały 8 i 9 (całość). 

 Nauczanie Jana Pawła II: 

- Przemówienie do młodzieży akademickiej zgromadzonej przed kościołem św. Anny, Warszawa, 
03.06.1979 r., http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/542  
   
- Homilia w czasie liturgii słowa skierowana do młodzieży zgromadzonej na Westerplatte, Gdańsk, 
12.06.1987 r., http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/748 
 
- Homilia podczas spotkania z młodzieżą na placu Adama Mickiewicza, Poznań, 03.06.1997 r., 
http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/431 
 

 Multimedia: 

- film „Papież i prymas - wychowawcy młodych”, Centrum Myśli Jana Pawła II  
www.youtube.com/watch?v=MVjYfsebHXI (fragmenty dotyczące Karola Wojtyły) 

Ponadto obowiązuje znajomość treści z I etapu. 

2.4. Konkurs przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa lub Rejonowa Komisja Konkursowa. Test 

składa się z dwóch części: I – pytań zamkniętych oraz II – rozbudowanych pytań otwartych. Czas 

trwania etapu: 60 minut. 

 

3. Etap III konkursu 

 

3.1. Zakres tematyczny: Jan Paweł II – męstwo ducha 

http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/542
http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/748
http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/431
https://www.youtube.com/watch?v=MVjYfsebHXI
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3.2. Zakres szczegółowy: Uczeń poznaje wybrane fragmenty nauczania papieża Polaka, które mówią o 

męstwie w kontekście wierności prawdzie, postępowania zgodnie ze swoim sumieniem, obrony 

wartości. Poznaje Jana Pawła II jako przykład człowieka odważnego, idącego pod prąd.   

 

3.3. Bibliografia:  

 Nauczanie Jana Pawła II: 

-  Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na wzgórzu „Kaplicówka”, 22.05.1995 r. 
http://www.nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/644  

-  Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na Błoniach, 10.06.1979 r. 
http://www.nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/547  

- Homilia podczas Mszy św. przed sanktuarium św. Józefa, 4.06.1997 r. 
http://www.nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/432    

-  Przemówienie Jana Pawła II podczas nawiedzenia cmentarza Ofiar Wojny 1920 r. w Radzyminie, 
13.06.1999 r. 
http://www.nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/655    

- Homilia wygłoszona podczas Liturgii Słowa, katedra św. Floriana, 13.06.1999 r. 
http://www.nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/643    

- Christifideles Laici - Posynodalna adhortacja apostolska o powołaniu i misji świeckich w kościele i w 
świecie dwadzieścia lat po soborze watykańskim II,  30.12.1988 r., pkt. 16 i 17 
http://www.nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/387     

- Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II do młodzieży całego świata z okazji VII Światowego Dnia Młodzieży, 
21.11.1991 r. 
www.nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/764 

Ponadto obowiązuje znajomość treści z I i II etapu. 

 

3.4. Konkurs przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa. Praca jest w formie dłuższej formy 

pisemnej na wskazany temat. Czas trwania etapu: 75 min. 

 

http://www.nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/644
http://www.nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/547
http://www.nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/432
http://www.nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/655
http://www.nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/643
http://www.nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/387
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/www.nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/764

