
Regulamin konkursu diecezjalnego  
dla uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych  

„Tajemnice Jasnej Góry” 
w związku z nawiedzeniem Matki Bożej w kopii Ikony Jasnogórskiej 

na terenie Diecezji Włocławskiej 

Organizator: 
Wydział Katechetyczny Diecezji Włocławskiej 

Patronat: 
Biskup Włocławski Krzysztof Wętkowski 

Cele konkursu: 
• zaangażowanie uczniów w różne formy pracy pozalekcyjnej; 
• zapoznanie uczniów z historią Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej oraz 

historią Jasnej Góry; 
• zainteresowanie uczniów kultem Matki Bożej Częstochowskiej;  
• zapoznanie młodzieży z historią Polski; 
• promowanie wśród młodych idei pielgrzymowania do miejsc świętych; 
• rozwijanie kreatywnego myślenia; 
• promocja zdolnej młodzieży. 

Adresaci: 
Uczniowie VII i VIII klas szkół podstawowych z terenu Diecezji Włocławskiej, 
uczęszczających na lekcje religii. 

Warunki uczestnictwa: 

1. Konkurs diecezjalny przeprowadzony zostanie w roku szkolnym 2022/2023 
w dwóch etapach: 

• szkolnym 
• diecezjalnym. 

2. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych uczęszczający 
na lekcje religii. Zgłoszenia szkół odbywają się drogą elektroniczną poprzez 
wypełnienie formularza online, do 1 grudnia 2022 roku (https://forms.gle/
Tb67wLukWQJBY1wJ7)  

3. Spis lektur, zakres niezbędnych wiadomości koniecznych do uczestnictwa 
w zawodach I stopnia (etap szkolny) oraz II stopnia (etap diecezjalny) 
zostanie podany w załącznikach.  

https://forms.gle/Tb67wLukWQJBY1wJ7
https://forms.gle/Tb67wLukWQJBY1wJ7


4. Etap szkolny przeprowadza się na terenie szkoły zgodnie z wytycznymi  
regulaminu konkursu dnia 10 stycznia (wtorek) 2023 roku. Zmiana terminu 
na terenie danej szkoły możliwa jest tylko za zgodą organizatora.  

5. Do etapu diecezjalnego zostają zakwalifikowane osoby, które w danej szkole 
zajęły dwa pierwsze miejsca i uzyskały co najmniej 40% maksymalnej liczby 
punktów przewidzianych w I etapie konkursu. 

6. Wydział Katechetyczny przeprowadza etap diecezjalny w gmachu Zespołu 
Szkół Katolickich im. ks. J. Długosza we Włocławku (ul. Łęgska 26) w dniu 
17 kwietnia 2023 roku o godz. 10.00. 

7. Testy konkursowe do obu etapów opracowuje organizator konkursu.  
8. Zestaw pytań wraz z kluczem odpowiedzi organizator konkursu rozsyła 

pocztą elektroniczną na adres szkół zgłoszonych do konkursu 2 dni przed datą 
przeprowadzenia zawodów, czyli 8 stycznia 2023 r. 

9. Koordynatorzy etapu szkolnego sporządzają protokół według wzoru 
ustalonego przez organizatora. Formularz protokołu zostanie przesłany wraz 
z zestawem pytań i kluczem odpowiedzi. Wypełniony protokół w formie 
papierowej i dwie najlepsze prace muszą być odesłane do Wydziału 
Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Włocławskiej (ul. Gdańska 2/4) do 20 
stycznia 2023 r. Protokoły przechowuje się przez 1 rok w archiwum. 

10. Z zawodów II stopnia sporządzony zostanie protokół według wzoru 
ustalonego przez organizatora.  

11. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi przez rozstrzygnięcie etapu diecezjalnego    
dnia 17 kwietnia 2023 r. oraz w formie elektronicznej w zakładce Wydziału 
Katechetycznego na stronie internetowej www.diecezjawloclawek.pl 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w regulaminie 
i rozstrzygania spraw nieobjętych regulaminem, a pojawiających się w trakcie 
jego przebiegu. 

13. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w Muzeum Diecezjalnym we Włocławku 
(Plac Mikołaja Kopernika 3), dnia 10 maja 2023 r. o godz. 11:00. 

http://www.diecezjawloclawek.pl

	Organizator:
	Patronat:
	Cele konkursu:
	Adresaci:
	Warunki uczestnictwa:

