
REGULAMIN KONKURSU 

o życiu bł. br. Grzegorza Frąckowiaka SVD 

 

 
DRODZY UCZNIOWIE! 

W lipcu tego roku minęła 100 rocznica urodzin bł. br. Grzegorza Frąckowiaka SVD. Rok ten 
w parafii w Cerekwicy jest ogłoszony Rokiem bł. br. Grzegorza. W związku z tym zapraszamy 
Was do wzięcia udziału w naszym konkursie, poświęconym właśnie tej postaci. Inspiracją do 
Waszej pracy niech będzie życie i męczeństwo błogosławionego. Mamy nadzieję, że konkurs 
ten pozwoli Wam bliżej poznać życie waszego krajana. 
 
ORGANIZATORZY: 

Starosta powiatu jarocińskigo 
Urząd Gminy Jaraczewo 
Parafia pw. Św. Jakuba w Cerekwicy 
Postulatorium Beatyfikacyjne w Pieniężnie 

 
PATRONAT NAD KONKURSEM OBJĘLI: 

• Prowincjał Księży Werbistów w Warszawie 

• Starosta powiatu jarocińskiego  

• Wójt Gminy Jaraczewo 

• Proboszcz parafii Cerekwica 
 
 
ADRESAT: 

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół w dwóch kategoriach: gimnazja i szkoły 
ponadgimnazjalne. 
 
CZAS TRWANIA KONKURSU: 

od 01.11.2011 do 30.04.2012r. 
 

CELE KONKURSU: 
- przybliżenie życia i męczeńskiej śmierci, bł. br. Grzegorza Frąckowiaka  
- rozwijanie zainteresowań historią ziemi jarocińskiej, 
- zachęcenie uczniów do zainteresowań regionalnych.  
 
ZADANIE KONKURSOWE: 

- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych pod opieką nauczyciela, przedstawiają pracę pisemną 
(prace o objętości do 10 stronic), np. esej nt.: 

 „Życie i męczeństwo bł. Br. Grzegorza Frąckowiak z punktu widzenia młodego człowieka 

XXI wieku” 

 
- uczniowie szkół gimnazjalnych pod opieką nauczyciela, przedstawiają np. prezentację 
multimedialną (ok. 25 odsłon) 

„Bł. br. Grzegorz SVD – męczennik systemu nazistowskiego – symbol regionu 

jarocińskiego”  



 

Materiały o bł. br. Grzegorzu Frąckowiaku na stronie internetowej Urzędu Gminy Jataczewo: 
http://www.jaraczewo.pl/page.php?id=1188 

lub  http://www.seminarium.org.pl/?p=1059 
 
Konkurs trwa do 26.02.2012 r. Wykonane prace należy wysyłać pod adres: caelum@o2.pl 
lub luisfas@interia.pl z dopiskiem „Konkurs" lub do ks. Proboszcza: Parafia pw. Św. Jakuba 
Apostoła w Cerekwicy (Cerekwica Stara 1; 63-233 Jaraczewo. Podając swój adres, autorzy 
prac proszeni są o podanie informacji: imię i nazwisko, szkoła, klasa, nazwisko katechety.  
 
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 20.05.2012 r.   

  
Nagrody zostaną wręczone 13.06.2012 r. w kościele parafialnym w Cerekwicy  
 

Uwagi końcowe: 

1. Decyzje jury są ostateczne i przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją 
regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych do celów popularyzacji osiągnięć uczniów. 
2. Nauczyciel - opiekun, „firmując” swoim nazwiskiem pracę ucznia, gwarantuje jej 
oryginalność. 
3. Prace nie mogą być nigdzie wcześniej prezentowane. 
4. Prace stają się własnością organizatorów i mogą być przez nich wykorzystywane do celów 
statutowych (np. publikowanie, wystawa pokonkursowa,...). 
 
Ewentualne zapytania i uwagi kierować: 
ks. Wojciech Szymczak: tel. 62/740 97 15 
lub ks. Ludwik Fąs: luisfas@interia.pl 


