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Idea 

 
Głównym zamysłem konkursu jak co roku jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy na temat życia i 

nauczania Jana Pawła II wśród młodzieży gimnazjalnej z woj. mazowieckiego.  
Na podstawie badań społecznych, a także innych przesłanek, można przypuszczać, że Papież Polak 

pozostaje przynajmniej dla części młodzieży ważnym autorytetem. Z pewnością natomiast stanowi pożądany 
z punktu widzenia zadań wychowawczych wzorzec dobrej realizacji swojego życia. W wieku gimnazjalnym 
młodzież kształtując swój światopogląd i podstawy przyszłych ważnych decyzji i postaw życiowych 
potrzebuje  wzorców - podpowiedzi, jak poprowadzić swoje życie. Stąd też spojrzenie na Jana Pawła II, na 
świadectwo jego życia, na jego nauczanie i całą jego spuściznę może być budujące i normotwórcze dla 
współczesnego młodego pokolenia. 

Przyjęty w bieżącym roku szkolnym temat konkursu – „Jan Paweł II – Polak i Europejczyk” proponuje w 
kontekście właśnie minionej kanonizacji św. Jana Pawła II skupienie się na jego przynależności do ważnych 
wspólnot, które ukształtowały jego tożsamość i wpłynęły na system wartości – wspólnota lokalna, Ojczyzna 
Kościół i Europa – na ich historii i kulturze, którą tworzą. To również zaproszenie do przestudiowania 
wskazań jak dobrze żyć, zawartych w nauczaniu Jana Pawła II, a także wzorców osobowych, jakie 
przedstawiał (m.in. święci patroni Polski i Europy, do których wielokrotnie nawiązywał w swoim nauczaniu). 

Treść poszczególnych etapów konkursu będzie czerpała z wiadomości, które wchodzą w zakres styku 
programów nauczania historii, języka polskiego, religii, wiedzy o społeczeństwie i geografii. 
 
Organizator  
Centrum Myśli Jana Pawła II na zlecenie Mazowieckiego Kuratorium Oświaty 
 
Uczestnicy 
Uczniowie gimnazjum z terenu woj. mazowieckiego. 
Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne oraz dostępne dla każdego ucznia.  
 
Cele konkursu 

1. Dokładniejsze poznanie życiorysu i głównych wątków dziedzictwa Jana Pawła II, ze szczególnym 
uwzględnieniem jego tożsamości Polaka i Europejczyka. 

2. Zapoznanie się z wartościami istotnymi w nauczaniu Jana Pawła II – w tym takich jak 
ojczyzna/patriotyzm, przywiązanie do kultury i historii wspólnoty lokalnej, narodowej i europejskiej, 
a także związane z nimi: godność ludzka, wolność, solidarność, czy pokój. 

3. Zapoznanie się z nauczaniem Jana Pawła II dotyczącym właściwych celów i postaw życiowych, 
zwłaszcza człowieka młodego. 

4. Wskazanie Jana Pawła II jako wzorca osobowego i zachęta do naśladowania go, szczególnie w służbie 
innym ludziom i dobru wspólnot, do których przynależymy – a także innych wzorców osobowych, 
obecnych w tym kontekście w jego nauczaniu. 

5. Zapoznanie się z wybranymi wątkami nauczania Jana Pawła II w kontekście religijno-historyczno-
społecznym, a także z wybranymi postaciami stawianymi przez Papieża za wzór postępowania. 

6. Przypomnienie przez pryzmat papieskich słów wybranych wydarzeń historycznych oraz faktów 
społecznych, geograficznych i religijnych ważnych w kontekście kultury polskiej i cywilizacji 
europejskiej. 



Tematyka ogólna 
„Jan Paweł II – Polak i Europejczyk”.  
 
Zakres wiedzy: fakty dotyczące biografii Karola Wojtyły-Jana Pawła II, zwłaszcza w zakresie źródeł jego 
tożsamości związanej z przynależnością do wspólnoty narodowej i cywilizacyjno-religijnej (cywilizacja 
europejska zakorzeniona w chrześcijaństwie, filozofii klasycznej i prawie rzymskim), a także tych wątków  
jego nauczania, które dotyczą tematyki polskości i europejskości - w kontekście kanonu wartości, a także 
ludzi stawianych przez niego za wzór (święci patroni Polski, patroni Europy oraz inne ważne postaci 
historyczne, które wpłynęły na kształtowanie się Karola Wojtyły). 
 
Konkurs jest interdyscyplinarny - w zamyśle organizatorów ma pomagać w zainteresowaniu uczniów 
tematyką z zakresu zwłaszcza takich przedmiotów, jak: historia, język polski, religia, geografia i wiedza o 
społeczeństwie. 
 
Strona internetowa konkursu 
 
Wszystkie informacje o konkursie będzie można odnaleźć na stronie internetowej konkursu: 
www.centrumjp2.pl/konkurs/ 
 
Struktura konkursu, bibliografia 

Etap I (szkolny) 

„Powiem tylko, że to, co kosztuje, właśnie stanowi wartość. […] Nie pragnijmy takiej Polski, która by nas 
nic nie kosztowała.” 
/Jan Paweł II do młodzieży, Częstochowa-Jasna Góra, 18 VI 1983/ 

  
Temat:  Polskie korzenie Jana Pawła II. 
 

Zakres wiedzy: fakty dotyczące tożsamości Karola Wojtyły jako świadomego Polaka, nawiązującego do 
polskiej historii, literatury i sztuki, do tradycji polskiego Kościoła, nauki i szkolnictwa oraz oręża. Nauczanie 
do Polaków m.in. w trakcie pielgrzymek do Ojczyzny.    
 

1. Jan Paweł II, „Autobiografia”, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 2011. 

2. "Wspólne dziedzictwo. Jan Paweł II o historii Polski.", wyd. Muzeum Historii Polski, Warszawa 2007. 

3. Maciej Zięba OP, "Epoka Jana Pawła II. Zrozumieć niezwykły pontyfikat", Wyd. W drodze, Kraków, 2006. 

Wymagane: rozdział V "Polskość Jana Pawła II", s. 83-100.  

4. Alfred Marek Wierzbicki, "Polska Jana Pawła II", Instytut Jana Pawła II KUL, Lublin 2011. Wymagane: rozdz. 

„Papież, który żył Polską. Jana Pawła II interpretacja polskości” i „Jan Paweł II a Solidarność”,  s. 13-50. 

5. Jan Paweł II, „Pielgrzymki do Ojczyzny : 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 1999, 2002 : 
przemówienia, homilie.”,  Kraków, Wydawnictwo Znak, 2006.                  
– wymagana znajomość następujących tekstów: 
- Warszawa, 2 czerwca 1979, homilia w czasie mszy św. na pl. Zwycięstwa – s. 20-25, 
- Kraków, 10 czerwca 1979, homilia w czasie mszy św. odprawionej na Błoniach – s. 198-205, 
- Warszawa, 17 czerwca 1983, homilia w czasie mszy św. odprawionej na Stadionie Dziesięciolecia – s. 234-243 
- Kraków, 22 czerwca 1983, Przemówienie w czasie uroczystości nadania doktoratu honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 
337-341 
- Warszawa, 9 czerwca 1991, Homilia w czasie mszy św. beatyfikacyjnej ojca Rafała Chylińskiego – s. 750-756 
- Radzymin, 13 czerwca 1999, słowo wygłoszone na cmentarzu poległych w Bitwie Warszawskiej – s. 1134 

http://www.centrumjp2.pl/konkurs/


 
UWAGA: powyższe teksty homilii i przemówień dostępne są również łatwo w internecie  
– np. na portalu Zintegrowana Baza Tekstów Papieskich (http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/index/id/11). 

 
6. Internetowa encyklopedia Jana Pawła II www.wikijp2.pl – hasło „pielgrzymki do Polski” oraz wszystkie 
osiem zamieszczonych tam haseł dot. poszczególnych pielgrzymek. 
 
Konkurs przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa. 
Test  składa się z pytań otwartych i zamkniętych. Czas: 45 min. 
 

 

Etap II (rejonowy) 

 

„Europo, która jesteś na początku trzeciego tysiąclecia: «Bądź na powrót sobą! Bądź sama sobą! Odkryj na 
nowo swe źródła. Ożyw swoje korzenie»  
/Jan Paweł II, adhortacja „Ecclesia in Europa” (2003)/ 

 

Temat: II etap: Jan Paweł II o Europie 
Zakres wiedzy: fakty związane z przywiązaniem Karola Wojtyły – Jana Pawła II do dziedzictwa europejskiej 
kultury i cywilizacji, nauczanie o Europie i zadaniach Europejczyków, a także o miejscu Polski w Europie. 
Metafora „dwóch płuc”. 
 
1. Jan Paweł II, "Pamięć i tożsamość", Wydawnictwo Znak, Kraków, 2005. 

2. Jan Paweł II, „Pielgrzymki do Ojczyzny : 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 1999, 2002 : 
przemówienia, homilie.” Kraków, Znak, 2006.                  
– wymagana znajomość następujących tekstów: 
- Gniezno, 3 czerwca 1979, przemówienie do młodzieży zgromadzonej na Wzgórzu Lecha – s. 40-42, 
- Warszawa, 11 czerwca 1999, przemówienie w Parlamencie Rzeczypospolitej Polskiej – s. 1080-1087, 
UWAGA: powyższe teksty homilii i przemówień dostępne są również łatwo w internecie – np. na portalu Zintegrowana Baza Tekstów 
Papieskich (http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/index/id/11). 

 
3. Jan Paweł II, adhortacja apostolska „Ecclesia in Europa” (2003) –  
dow. wydanie, np. w internecie: http://www.nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/386; 
Wymagane: rozdział VI (pkt. 106-121)   
 
4. Sławomir Sowiński, Radosław Zenderowski, "Europa drogą Kościoła. Jan Paweł II o Europie i 
europejskości", wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2003.  
Wymagane: s. 5-54 (rozdział "Czym jest Europa? Kim są Europejczycy?"), 162-187 (rozdział "Polska w 
zjednoczonej Europie"), 190-194 (Akt Europejski, Santiago de Compostela 1982) i 224-229 
(przemówienie w Parlamencie Europejskim, Strasbourg 1988)  
 
5. Alfred Marek Wierzbicki, "Polska Jana Pawła II", Instytut Jana Pawła II KUL, Lublin 2011. Wymagane: rozdz. 

„Jana Pawła II wizja Europy. Pomiędzy zagubieniem a odnalezieniem tożsamości”,  s. 123-132. 

6. Internetowa encyklopedia Jana Pawła II www.wikijp2.pl – hasło „Europa” 
 
7. Lektury wymagane w etapie I. 
 
Konkurs przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa lub powołana przez WKK Rejonowa Komisja 
Konkursowa. 
Test  składa się z pytań otwartych i zamkniętych. Czas: 45 min. 

http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/index/id/11
http://www.wikijp2.pl/
http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/index/id/11
http://www.nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/386
http://www.wikijp2.pl/


Etap III (wojewódzki) 
 
Tematy: Jan Paweł II o świętych patronach Polski i Europy. Papież Polak a rok 1989.  
Zakres wiedzy:  Znajomość faktografii dot. przemian demokratycznych w Europie w 1989 roku, oraz roli w 
nich Jana Pawła II i Kościoła. Umiejętność dostrzegania związków biografii i nauczania Jana Pawła II z 
przykładami życia innych osób, podawanych przez niego za wzór – m.in. patronów Polski i Europy.   
 
1. Jan Paweł II, "Moi święci", Wydawnictwo Znak, Kraków 2011, s. 59-98. 
 
2. Internetowa encyklopedia Jana Pawła II www.wikijp2.pl – hasła:   

 patroni Europy 

 patroni Polski 

 Slavorum Apostoli 
 

3. Jan Paweł II, List ogłaszający św. Brygidę Szwedzką, św. Katarzynę ze Sieny i św. Teresę Benedyktę od 
Krzyża Współpatronkami Europy (1999) - http://www.nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/836 

 
4. Jan Paweł II, encyklika „Centesimus annus” (1991) – dow. wydanie, np. w internecie 
http://www.nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/24. Wymagana znajomość treści rozdziałów: II 
„Ku «rzeczom nowym» naszych czasów” i III „Rok 1989” (tj. punktów 12-29 encykliki). 
 
5. Bernard Lecomte, "Prawda zawsze zwycięży. Jak papież pokonał komunizm.", Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2005, s. 195-386 (cz. II "Zarażeni wolnością" i Zakończenie) 
 
6. Lektury wymagane w poprzednich etapach. 
 
Konkurs przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa 
Test  składa się z pytań otwartych i zamkniętych. Czas: 60 min. 
 
 
Harmonogram konkursu 
 

 Koniec września 2014 r. - ogłoszenie regulaminu konkursu na stronie internetowej konkursu 
www.centrumjp2.pl/konkurs oraz na stronie internetowej Mazowieckiego Kuratora Oświaty 

 20 listopada 2014 r.- ostateczny termin zgłoszeń szkół do konkursu 

 Forma zgłoszenia: na druku zgłoszeniowym (zał. nr 1) na adres konkurs@centrumjp2.pl z dopiskiem 
KONKURS PAPIESKI DLA GIMNAZJÓW. 

 27 listopada br.- Wojewódzka Komisja Konkursowa zamieszcza na stronie internetowej formalną 
listę uczestników konkursu. 

 
I etap (szkolny) 
4 grudnia 2014 r. (czwartek) – godz. 14.00 
 

 Zgłoszone szkoły w dn. 3 grudnia br. otrzymają drogą elektroniczną zestawy konkursowe (na adres 
podany w zgłoszeniu). 

 Dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję konkursową. 

 Do następnego etapu przechodzą uczniowie, którzy uzyskali 80 % punktów możliwych do zdobycia. 

 Od decyzji dotyczącej wyników konkursu można odwołać się w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia 
wyników do szkolnej komisji konkursowej. Rozstrzygającą decyzję podejmuje przewodniczący 
komisji. Decyzja ta jest ostateczna. 

http://www.wikijp2.pl/
http://www.nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/836
http://www.nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/24
http://www.centrumjp2.pl/konkurs
mailto:konkurs@centrumjp2.pl


 Listę uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego należy przesłać do 12 grudnia br. do 
Wojewódzkiej Komisji Konkursowej drogą elektroniczną na adres konkurs@centrumjp2.pl oraz w 
formie papierowej (zał. nr 2 i nr 3). 

 
II etap (rejonowy) 
12 lutego 2015 r. (czwartek) – godz. 14.00 
 

 Informacja o miejscu przeprowadzenia konkursu wraz z listą zakwalifikowanych osób zostanie 
umieszczona na stronie internetowej konkursu do dn. 15 stycznia 2015 r. 

 Wojewódzka komisja konkursowa sama organizuje ten etap konkursu, ewentualnie w miarę potrzeb 
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 internetowej konkursu oraz na stronie internetowej Mazowieckiego Kuratorium 
Oświaty nie później niż 23 lutego 2015 r.  

 Od decyzji dotyczącej wyników konkursu można odwołać się w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia 
wyników do wojewódzkiej komisji konkursowej (lub w przypadku powołania komisji rejonowej – 
odpowiedniej komisji rejonowej). Rozstrzygającą decyzję podejmuje przewodniczący komisji. Decyzja 
ta jest ostateczna. 

 
III etap (wojewódzki) 
9 kwietnia 2015 r. (czwartek) – godz. 14.00 
 

 Informacja o miejscu przeprowadzenia konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej 
konkursu oraz na stronie Mazowieckiego Kuratorium Oświaty. 

 Tytuł Finalisty konkursu otrzymuje uczeń, który uzyskał min. 50 % punktów możliwych do zdobycia. 

 Tytuł Laureata konkursu otrzymuje uczeń, który uzyskał min.  80% punktów możliwych do zdobycia. 

 Wyniki etapu wojewódzkiego zostaną ogłoszone 14 kwietnia 2015 r. na stronie internetowej 
konkursu oraz na stronie internetowej Mazowieckiego Kuratorium Oświaty. 

 Od decyzji dotyczącej wyników konkursu można odwołać się w ciągu 5 dni od dnia ogłoszenia 
wyników do wojewódzkiej komisji konkursowej. Rozstrzygającą decyzję podejmuje przewodniczący 
komisji. Decyzja ta jest ostateczna. 

 Wojewódzka Komisja Konkursowa zorganizuje uroczyste zakończenie konkursu. 
Gala zakończenia konkursu odbędzie się w Warszawie, planowana jest w miarę możliwości na 
czwartek, 23 kwietnia 2015 roku. Dokładne informacje nt. miejsca i czasie gali zostaną przekazane 
zainteresowanym opiekunom i laureatom drogą elektroniczną (na adres podany w zgłoszeniu). 

 Finaliści oraz laureaci konkursu „Jan Paweł II – Polak i Europejczyk” otrzymują zaświadczenia 
Mazowieckiego Kuratora Oświaty, które uprawnia do uzyskania dodatkowych punktów na 
świadectwie ukończenia szkoły zgodnie z odpowiednim zarządzeniem właściwego Kuratora Oświaty. 

 
Szczegółowe informacje można uzyskać u organizatora konkursu - Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie 
- na stronie internetowej www.centrumjp2.pl/konkurs oraz pod nr tel. 22 826 42 21. 
Koordynatorem konkursu jest pracownik CMJPII - p. Paweł Gierech, konkurs@centrumjp2.pl  

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

