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III MIĘDZYSZKOLNY KONKURS 

„KRÓL CZYNU” 
 

Śrem, styczeń 2015 r. 

Regulamin 
 

I. Organizatorami konkursu są Towarzystwo im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie oraz 

Gimnazjum nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie przy współudziale  

- Urzędu Miejskiego w Śremie,  

- Spółdzielczego Banku Ludowego im. Ks. P. Wawrzyniaka,  

- Śremskiego Ośrodka Kultury, 

    - Parafii p.w. NMP Wniebowziętej w Śremie. 
 

II. Konkurs odbywa się pod patronatem Burmistrza Śremu. 

 

III. Celem konkursu jest  

1) przybliżenie młodzieży postaci księdza Piotra Wawrzyniaka, kapłana i społeczni-

ka, Syna Ziemi Śremskiej; 

2) uczczenie 166. rocznicy urodzin ks. Piotra Wawrzyniaka. 

       

IV. Konkurs organizowany jest dla uczniów gimnazjów. 
 

V.  Od uczestników konkursu wymagana będzie  

1) wiedza w zakresie:  

a) faktów z życia i działalności ks. Piotra Wawrzyniaka, 

b) podstawowych realiów epoki, w której działał ks. Piotr Wawrzyniak, 

2) znajomość miejsc związanych z życiem ks. Piotra Wawrzyniaka oraz współczesnych 

form upamiętnienia jego postaci (w szczególności – rozpoznawanie miejsc i obiek-

tów na fotografiach). 
 

VI. Zalecane źródła:  

- M. Rezler: „Piotr Wawrzyniak 1849 – 1910”; Krajowa Agencja Wydawnicza, Poznań 

1985.   

- K. Śmigiel: „Ks. Piotr Wawrzyniak – człowiek, kapłan, społecznik”; Księgarnia Św. 

Wojciecha, Poznań 1985. 

- C. Łuczak: „Ks. Piotr Wawrzyniak (1849 – 1910)”; PSO Poznań 2000.  
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- G. Wrońska: „Śladami ks. Piotra Wawrzyniaka”; Wydawnictwo Kwartet, Poznań 2008. 

- „Obchody 160 rocznicy urodzin Ks. Piotra Wawrzyniaka”; Sesja popularno -naukowa 

„Ksiądz Piotr Wawrzyniak jako kapłan, ks. Piotr Wawrzyniak jako naukowiec ekono-

mista” – Wyrzeka 29 stycznia 2009. 
1)

   

- www.wawrzyniak.srem.pl 

- www.faramogilno/Wawrzyniak  
 

VII.  Konkurs odbędzie się w dwóch etapach. 

1. Etap szkolny  

a) Nauczyciele w każdym gimnazjum przeprowadzą szkolny etap konkursu we 

własnym zakresie. Termin i sposób przeprowadzenia tego etapu ustala szkoła.  

b) Szkoła zgłasza do etapu międzyszkolnego maksymalnie 3 uczniów. 

2. Etap międzyszkolny – 30 stycznia 2015 r. 

a) Półfinał w formie pisemnej, który wyłoni 5 finalistów odbędzie się w Gimna-

zjum nr 2 w Śremie o godz. 10.30. 

b) Finał (w formie ustnej) z udziałem 5 najlepszych uczniów odbędzie się w Kino-

teatrze „Słonko” o godz. 12.45. 
 

VIII.  Reguły obowiązujące w etapie międzyszkolnym. 

1. Prowadzona jest wyłącznie klasyfikacja indywidualna. 

2. W półfinale uczestnicy rozwiązują test przygotowany przez organizatorów konkursu. 

Oceny dokonuje jury złożone z nauczycieli historii.  

3. W przypadku, gdy w półfinale piąty wynik uzyska przynajmniej dwóch uczniów mo-

że być przeprowadzona dogrywka w formie ustnej. Decyzję w tej sprawie podejmu-

je jury w porozumieniu z organizatorami. 

4. W finale uczestnicy w wylosowanej kolejności odpowiadają na pytania. Oceny do-

konuje jury  powołane przez organizatorów konkursu. 

5. W przypadku, gdy w finale przynajmniej dwóch uczniów uzyska taką samą liczbę 

punktów, w klasyfikacji końcowej uwzględnia się także wyniki tych uczniów uzy-

skane w półfinale. 
 

IX. Wszyscy uczestnicy etapu międzyszkolnego otrzymają pamiątkowe dyplomy, a finaliści 

– atrakcyjne nagrody.  
 

X. Zgłoszenia do etapu międzyszkolnego konkursu (na karcie zgłoszenia) należy dostarczyć 

do siedziby Towarzystwa im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie, ul. Ks. P. Wawrzy-

niaka 3, w terminie do 20 stycznia 2015 r.  

 Karta zgłoszenia i regulamin – do pobrania na www.gim2.srem.pl  
 

Koordynatorem konkursu jest Leszek Mańkowski – członek Zarządu Towarzystwa im. Ks. 

Piotra Wawrzyniaka w Śremie. 

 

 

ORGANIZATORZY 

                                                
1
 materiał na CD – wyłącznie do użytku wewnątrzszkolnego, bez prawa do dalszego rozpo-

wszechniania 

http://www.wawrzyniak.srem.pl/
http://www.faramogilno/Wawrzyniak
http://www.gim2.srem.pl/
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III MIĘDZYSZKOLNY KONKURS „KRÓL CZYNU” 
 

Śrem, styczeń 2015 r. 

KARTA ZGŁOSZENIA 
 

 

 

1. Nazwa szkoły: …………………………………………………………… 

……………………………………………………………………...……… 

2. Uczniowie zgłoszeni do etapu międzyszkolnego: 

Lp. Imię Nazwisko Klasa 
Imię i nazwisko nauczyciela, 

który przygotował ucznia 

1.     

2.     

3.     

 

 

 

………..………..………………... 

pieczątka szkoły            pieczątka i podpis dyrektora 

 

 

………….……., dnia … stycznia 2015 r. 


