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Czas i miejsce Konkursu 
 

Konkurs składa się z dwóch etapów: 
I etap / parafialny maj 2010  

II etap / finał diecezjalny listopad 2010 
 
 
 



 2

 
Idea i cele Konkursu 

 
1) propagowanie wartości patriotycznych 
2) propagowanie wartości chrześcijańskich 
3) motywowanie młodych ludzi do pogłębienia wiedzy o Polsce i Kościele 
4) ewangelizacja przez konkursy 
5) pobudzenie do działania młodych ludzi 
6) umożliwienie reprezentantom szkół podstawowych oraz gimnazjalnych publicznej prezentacji 

swojej wiedzy 
7) promocja parafii, miast, regionu i województwa 
8) integracja środowisk 

 
Warunki uczestnictwa 

 
W Konkursie mogą wziąć udział: 
-  dzieci ze szkół podstawowych - klasy 4-6, 
 - gimnazjaliści. 
Konkurs składa się z dwóch etapów: parafialny i diecezjalny. 
 
Przygotowanie konkursu: Informacja dociera do potencjalnych uczestników edycji parafialnej 
poprzez katechetów, ogłoszenia parafialne oraz członków POAK. Liczba uczestników nie jest ściśle 
określona, lecz ze względów praktycznych powinna zmieścić się w przedziale między dziesięć 
a piętnaście. W dniach poprzedzających konkurs, przyjęci do udziału przygotowują się w zakresie 
wiedzy o Ojczyźnie omówionym poniżej.  
 

 Uczestnicy ze szkoły podstawowej przygotowują się z zakresu najważniejszych wydarzeń 
w historii Polski oraz z zakresu podstawowej wiedzy na temat Kościoła Katolickiego 
w Polsce.  

 
 Uczestnicy z gimnazjum przygotowują się z zakresu stosunkowo ważnych wydarzeń 

i postaci z historii Polski oraz z zakresu życia Kościoła Katolickiego w Polsce po drugiej 
wojnie światowej, z uwzględnieniem dziejów Kościoła na Ziemi Lubuskiej.   

 
Ufundowanie nagród dla zwycięzców etapu parafialnego leży w gestii poszczególnych podmiotów 
parafialnych, zaś nagrody w finale diecezjalnym leżą w gestii Zarządu DIAK. 
 
Dodatkowe pytania pochodzić będą z zakresu:  

 kluczowe wydarzenia z historii Polski oraz ich przyczyny i konsekwencje, 
 geografia współczesnej Polski, 
 najważniejsi pisarze polscy i ich kluczowe dzieła, 
 Kościół katolicki w Polsce po drugiej wojnie światowej, 
 najważniejsi święci polscy i ich najistotniejsze dokonania. 

 
Etap I: Uczestnicy siadają przy stolikach ustawionych w półkole, a ich rodziny oraz inni kibice na 
przygotowanej widowni. Prowadzący konkurs zadaje kolejno pytania poszczególnym uczestnikom. 
Uczestnik, który nie odpowiedział na trzy pytania, dołącza do kibiców. Kiedy zostanie trzech 
uczestników, ich konto jest wyzerowane. Tym razem pierwszy odpowiada uczestnik, który 
w poprzednim etapie miał najmniej niepoprawnych odpowiedzi. Jeżeli odpowie na pytanie, 
wyznacza następną osobę. Jeżeli nie odpowie, traci jedną szansę a następne pytanie skierowane jest 
do osoby, która miała kolejne miejsce pod względem nieprawidłowych odpowiedzi. Po 
nieodpowiedzeniu na trzy pytania, uczestnik dołącza do kibiców. Wygrywa ten uczestnik, który 
pozostał w grze do końca. Osoba ta przechodzi do etapu diecezjalnego. 
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Etap II: Zwycięzcy etapu parafialnego stanowią grupę uczestników etapu diecezjalnego, czyli 
uczestników jest tylu ile parafii realizowało pierwszy etap. Tryb postępowania taki sam jak w etapie 
parafialnym. Zwycięzcą konkursu diecezjalnego zostaje osoba, która jako jedyna dotrwa do końca 
gry. 

 
Zgłoszenie do Konkursu: 
 

 Uczestników zgłaszają rodzice lub opiekunowie prawni, poprzez wypełnienie i przedłożenie 
organizatorom formularza zgłoszeniowego. 

 Wypełniony formularz zgłoszeniowy, należy przesłać pocztą lub e-mailem  do ostatniej niedzieli 
marca 2010 na adres j.w. wyznaczony do kontaktu.  

 Formularz można pobrać ze strony www.zg.ak.org.pl otrzymać od upoważnionych osób 
w parafii lub drogą e-mailową, pisząc na adres kuczmarek@wp.pl i przedkładając go osobom 
wyznaczonym przez Akcję Katolicką.  

 rezygnację z uczestnictwa w Konkursie należy zgłosić do organizatora przynamniej na pięć dni 
przed rozpoczęciem konkursu. 
 
Informacje uzupełniające:  
 

 Przygotowywaniem pytań zajmuje się Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd DIAK. 
 Organizatorzy Konkursu nie ponoszą kosztów dojazdu. 
 Organizatorzy zastrzegają sobie ilość osób przyjętych do Konkursu. Decyduje data zgłoszenia. 
 Prowadzeniem Konkursu na etapach parafialnych zajmują się członkowie Komisji Konkursowej 

lub osoby przez nią upoważnione. 
 Konkurs na II etapie oceni profesjonalna Komisja Konkursowa, które przyzna nagrody za zajęcie 

I, II i III miejsca oraz pamiątkowe dyplomy dla wszystkich uczestników Konkursu. Decyzje  
Komisji Konkursowej są ostateczne.  

 Konkurs na każdym etapie moze być: 
- nagrywany, filmowany i rozpowszechniany przez rozgłośnie radiowe i TV   
- fotografowany dla celów prasowych i archiwalnych 
 
W załączniku: 
 

 Formularz zgłoszeniowy do konkursu "Ojczyzno ma". 
 


