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Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niegowici
zaprasza uczniów klas VI i VII szkół podstawowych
do udziału w I Międzyszkolnym Turnieju Wiedzy
pod hasłem: „Tu wszystko się zaczęło…”,
organizowanego z okazji 135. rocznicy urodzin
Sługi Bożego o. Anzelma Macieja Gądka,
kapłana i zakonnika pochodzącego z parafii Niegowić.
Organizatorzy:
Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niegowici,
Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Niegowici,
Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus.
1. Cele turnieju wiedzy:






Przybliżenie uczniom postaci o. Anzelma Macieja Gądka (pochodzącego z Marszowic).
Kultywowanie pamięci o znamienitych postaciach naszego regionu.
Motywowanie uczniów do przejęcia wartości, jakimi kierował się w życiu o. Anzelm
Gądek.
Rozwijanie zainteresowania historią i kulturą własnego regionu.
Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie.

2. Zakres wiadomości i umiejętności w turnieju wiedzy:
 Życiorys Sługi Bożego o. Anzelma Gądka, ze szczególnym uwzględnieniem jego lat
młodzieńczych.
(Materiały pomocnicze – Aneks 1 )
 Znajomość miejsc związanych z życiem o. Anzelma Gądka na terenie parafii:
1) zwiedzanie Domu Pamięci Sługi Bożego Anzelma Gądka w Marszowicach oraz
udziału w zajęciach edukacyjnych przeprowadzonych przez siostry;
2) odszukanie i wskazanie miejsc i pamiątek związanych z życiem Macieja Gądka
(droga z Marszowic do Niegowici, kościół parafialny w Niegowici, dawny kościół
parafialny w Niegowici, obecnie w Mętkowie* (*pomoce multimedialne), archiwum
szkoły podstawowej w Niegowici. /posiada Katalogi uczniów z wykazem
klasyfikacyjnym z lat 1891-1894, kiedy do szkoły uczęszczał Maciej Józef Gądek/
 Zapoznanie się z tekstami źródłowymi przybliżającymi dzieciństwo o. Anzelma Gądka
(Załączone materiały – Aneks 2)
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3. Uczestnicy turnieju wiedzy:
a) w pierwszym etapie szkolnym mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie klas VI i VII,
b) w etapie II (międzyszkolnym) biorą udział trzyosobowe drużyny – reprezentanci klas,
którzy zwyciężyli w etapie szkolnym).
4. Zasady regulaminowe turnieju:
a) Etap szkolny





Na etapie szkolnym uczniowie powinni zapoznać się z załączonymi materiałami
(Aneks 1) oraz odwiedzić Dom Pamięci Sługi Bożego w Marszowicach, uczestnicząc
w zajęciach edukacyjnych przybliżających życie o. Anzelma.
Uczniowie klas VI i VII przystępują do etapu I w swojej szkole, rozwiązując test
załączony do Regulaminu Turnieju Wiedzy.
Opiekun na podstawie powyższego testu lub innych materiałów, wskazuje trzech
uczniów z każdej klasy VI i VII, którzy będą reprezentantami swojej klasy
w następnym etapie – zgłoszenie uczestnika (Aneks 3) oraz oświadczenie rodziców,
wyrażające zgodę na uczestnictwo i przetwarzanie danych (Aneks 3a).

b) Etap międzyszkolny





Każda szkoła może zgłosić trzech uczniów z klasy VI i VII, którzy na etapie
międzyszkolnym stanowią drużynę.
Jeżeli w danej szkole jest więcej oddziałów klas VI i VII może ona zgłosić tyle drużyn
ile jest oddziałów.
Uczniowie zdobywają punkty drużynowo.
Uczestnicy drugiego etapu będą rozwiązywać zadania konkursowe w grupie, które
wymagają zarówno wiedzy, jak i umiejętności współpracy w grupie.

5. Terminy turnieju wiedzy:




Etap szkolny – do 14. 05. 2019. – św. Macieja (wtorek)
Zgłoszenia drużyn – do 20. 05. 2019. (poniedziałek)
Etap międzyszkolny – 10. 06. 2019. – N.M.P. Matki K-ła (poniedziałek)

6. Dodatkowe informacje


Dane osobowe i wizerunek uczniów – uczestników konkursu są pozyskiwane tylko
i wyłącznie na potrzeby konkursu, jego promocji i podsumowania. Oświadczenie
rodziców o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (Aneks 3) przy zgłoszeniu
uczestników turnieju wiedzy (Aneks 3a).

7. Podsumowanie i nagrody dla zwycięzców i każdego uczestnika.
8. Odpowiedzialni za organizację konkursu katecheci: s. Marzena Karteczka; p. Jolanta
Zając, ks. Piotr Płaszcz i ks. Grzegorz Bularz.

