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V MIĘDZYSZKOLNY KONKURS „KRÓL CZYNU” 

Śrem, styczeń 2017 r. 

REGULAMIN 

1. Organizatorem V Międzyszkolnego Konkursu „Król Czynu” jest Towarzystwo im. Ks. 

Piotra Wawrzyniaka w Śremie we współpracy z Zespołem Szkoły Podstawowej i 

Gimnazjum w Śremie, Urzędem Miejskim w Śremie, Spółdzielczym Bankiem Ludowym 

im. Ks. P. Wawrzyniaka, Parafią p.w. NMP Wniebowziętej w Śremie, Śremskim 
Ośrodkiem Kultury. 

2. Konkurs odbywa się pod patronatem Burmistrza Śremu i Burmistrza Mogilna. 

3. Patronat medialny nad konkursem sprawuje „Tydzień Ziemi Śremskiej”. 

4. Konkurs organizowany jest dla uczniów gimnazjów. 

5. Cele konkursu to:  

 przybliżenie młodzieży postaci księdza Piotra Wawrzyniaka, kapłana  

i społecznika, Syna Ziemi Śremskiej; 

 uczczenie 168. rocznicy urodzin ks. Piotra Wawrzyniaka.  

6. Od uczestników konkursu wymagana będzie 

a) wiedza w zakresie faktów z życia i działalności ks. Piotra Wawrzyniaka oraz 
podstawowych realiów epoki, w której działał ks. P. Wawrzyniak. 

b) znajomość miejsc związanych z życiem ks. Piotra Wawrzyniaka oraz form 

upamiętnienia jego postaci (w tym – rozpoznawanie miejsc i obiektów na 

fotografiach). 

7. 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. 

 G. Wrońska: „Śladami ks. Piotra Wawrzyniaka”; Wydawnictwo Kwartet, Poznań 

2008. 

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

naukowa. Wyrzeka, 29 stycznia 2009. Referaty z Sesji są dostępne na: 

http://www.wawrzyniak.srem.pl/index.php?k=3&s=5 

 Witryny internetowe, w szczególności: 

- www.wawrzyniak.srem.pl 

- www.faramogilno.pl  
- www.regionwielkopolska.pl/wybitni-wielkopolanie.html 

8. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach. 

a) Etap szkolny  

 Nauczyciele w każdym gimnazjum przeprowadzą szkolny etap konkursu we 

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

 Szkoła zgłasza do etapu międzyszkolnego maksymalnie 3 uczniów. 
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b) Etap międzyszkolny – 27 stycznia 2017 r. 

 Półfinał w formie pisemnej, który wyłoni 5 finalistów odbędzie się w Zespole 

Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Śremie (ul. Szkolna 4) o godz. 10.00. 

 Finał (w formie ustnej) z udziałem 5 najlepszych uczniów odbędzie się w 
Kinoteatrze „Słonko” (ul. Poznańska 3) o godz. 12.30. 

9. Reguły obowiązujące w etapie międzyszkolnym. 

a) Prowadzona jest wyłącznie klasyfikacja indywidualna. 

b) W półfinale uczestnicy rozwiązują test przygotowany przez organizatorów konkursu. 

Oceny dokonuje jury złożone z nauczycieli historii. 

W przypadku, gdy w półfinale piąty wynik uzyska przynajmniej dwóch uczniów 

może być przeprowadzona dogrywka w formie ustnej. Decyzję w tej sprawie 

podejmuje jury w porozumieniu z organizatorami. 

c) W finale uczestnicy odpowiadają na pytania w wylosowanej kolejności.  

Oceny dokonuje jury  powołane przez organizatorów konkursu. 

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

punktów, w klasyfikacji końcowej uwzględnia się także wyniki tych uczniów 
uzyskane w półfinale. 

10. Wszyscy uczestnicy etapu międzyszkolnego otrzymają pamiątkowe dyplomy, a finaliści 
– atrakcyjne nagrody ufundowane przez organizatorów i sponsorów konkursu 

11. Zgłoszenia uczniów do etapu międzyszkolnego konkursu należy dostarczyć w terminie 
do 20 stycznia 2017 r: 

 przesyłając Kartę zgłoszenia do siedziby Towarzystwa im. Ks. Piotra Wawrzyniaka 
w Śremie, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 3 

lub 

 przesyłając skan Karty zgłoszenia pocztą elektroniczną na konto:  
tow.wawrzyniak@poczta.fm 

12. Regulamin konkursu i Karta zgłoszenia – do pobrania na www.wawrzyniak.srem.pl 

13. Szkoły zobowiązane są do zapewnienia opieki nad swoimi uczniami – uczestnikami 
konkursu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dysponowania wszystkimi materiałami 

zarejestrowanymi dowolną techniką na różnych nośnikach audiowizualnych podczas 
półfinału i finału dla celów promocyjnych związanych z konkursem. 

15. Uczestnicy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie 
swoich danych osobowych w publikacjach i ogłoszeniu wyników. 

16. Dodatkowych informacji udziela członek Zarządu Towarzystwa im. Ks. Piotra 

Wawrzyniaka w Śremie, pomysłodawca i animator konkursu – Leszek Mańkowski. 

Kontakt: 
tel. +48 664 725 911; e-mail: leszek.man@interia.pl lub tow.wawrzyniak@poczta.fm 

17. Zarząd Towarzystwa im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie zastrzega sobie prawo 

dokonania zmian w Regulaminie oraz ostatecznej jego interpretacji. 

ORGANIZATORZY 
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