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Ogólnopolski Konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana 

Pawła II dla uczniów dotychczasowych gimnazjów. 

„Papież Słowianin” 

 

Szanowni Państwo 

Dyrektorzy, Nauczyciele i uczniowie dotychczasowych gimnazjów 

 

Łódzki Kurator Oświaty serdecznie zaprasza nauczycieli i uczniów dotychczasowych 

gimnazjów, w roku szkolnym 2017/2018, do uczestniczenia w IX edycji Ogólnopolskiego 

Konkursu wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II Papież Słowianin, 

organizowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty, w porozumieniu z innymi Kuratorami 

Oświaty w Polsce. 

Tematem dziewiątej edycji Konkursu jest: Św. Jan Paweł II – Syn polskiego narodu, świadek 

i uczestnik zmagań o wolność i niepodległość Polski
1
 

O patronat nad IX edycją Konkursu, wzorem lat poprzednich, zostali poproszeni Minister 

Edukacji Narodowej, Wojewoda Łódzki, Marszałek Województwa Łódzkiego, Arcybiskup 

Metropolita Łódzki, Prezydent Miasta Łodzi, Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 

w Łodzi, Przewodniczący Zarządu Fundacji Konferencji Episkopatu Polski Dzieło Nowego 

Tysiąclecia. 

Konkurs przeprowadzany jest w trzech etapach: szkolnym, wojewódzkim, 

ogólnopolskim. 

Recenzowanie opracowanych zadań i testów, dla etapu szkolnego, wojewódzkiego 

i ogólnopolskiego IX edycji Konkursu, Łódzki Kurator Oświaty powierzył Katolickiemu 

Uniwersytetowi Lubelskiemu. 

Zgłoszenia do Konkursu, w wersji papierowej, szkoły przesyłają do 20 grudnia 2017 r. 

na adres właściwego (ze względu na województwo) Kuratorium Oświaty oraz w wersji 

elektronicznej na adres koordynatora wojewódzkiego konkursu. 

W trakcie etapu szkolnego Konkursu uczniowie samodzielnie piszą, w terminie do 

9 stycznia 2018 r., pracę konkursową na jeden z trzech tematów konkursowych: 

TEMAT 1: „Ojczyzna - kiedy myślę - wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam…” 

W oparciu o poemat Myśląc Ojczyzna oraz inne wypowiedzi papieskie spróbuj zarysować 

odpowiedź na pytanie: Jak Karol Wojtyła/Jan Paweł II wyraża i uzasadnia powinność miłości 

do ojczyzny? 

                                                 
1
 W 2018 roku przypada znacząca 100 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. 



TEMAT 2: «„Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze Ziemi!… Tej Ziemi!”»: Św. Jana 

Pawła II wołanie o przemianę oblicza polskiej ziemi - „Papieski program troski o przyszłość 

Polski” dla młodych Polaków; Na podstawie wybranych homilii wygłoszonych w Polsce: 

Plac Zwycięstwa (2.06.1979.); Do młodzieży akademickiej przed Kościołem św. Anny (3.06. 

1979.); Do młodzieży podczas Apelu Jasnogórskiego (1983); Do młodzieży na Westerplatte 

(1987), spróbuj sformułować „papieski program troski o przyszłość Polski” dla młodych 

Polaków. 

TEMAT 3: Droga do autentycznej wolności/niepodległości Polaków i Polski w nauczaniu 

św. Jana Pawła II po 1989 roku – na podstawie homilii nt. Dekalogu (1991); 

Przybliż zatroskanie Jana Pawła II o kierunek zmian zachodzących w Polsce. 
 

 Więcej informacji na temat IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o czasach 

i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II wraz z regulaminem, formularzem zgłoszeniowym 

dla szkół oraz wskazówkami dla uczestników IX edycji Konkursu i ich opiekunów znajduje 

się na stronie Kuratorium Oświaty w Łodzi i stronach internetowych innych Kuratoriów 

Oświaty w Polsce. 

Osobą odpowiedzialną za koordynowanie organizacji Konkursu jest p. Romana 

Cybulska starszy wizytator Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Łodzi, 

tel. 42 637 70 55 w 61, e-mail: rcybulska@kuratorium.lodz.pl. 
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