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REGULAMIN III 
OGÓLNOPOLSKIEGO 

KONKURSU JORDANOWSKIEGO 
 

1. Główną ideą Konkursu Jordanowskiego jest poznanie życia, działalności  
i duchowości Założyciela międzynarodowej wspólnoty zakonnej Salwatorianów o. Franciszka 
Marii od Krzyża Jordana oraz szerzenie salwatoriańskiego apostolstwa wśród dzieci  
i młodzieży. W 100 rocznicę śmierci Założyciela pragniemy w sposób szczególny zwrócić 
uwagę na aktualność charyzmatu i przesłania o. Jordana w czasach współczesnych.    

2. Patronat honorowy nad Konkursem Jordanowskim sprawują:  

ks. Józef Figiel SDS - Przełożony Polskiej Prowincji Salwatorianów,  
ks. Roman Słupek SDS - Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów. 

3. Patronat wspierający:  

• Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Obornikach Śląskich - ks. Artur 
Kochmański SDS 

• Parafia p.w. św. Judy Tadeusza i św. Antoniego Padewskiego w Obornikach Śląskich - 
ks. Jacek Wawrzyniak SDS 

• WSD Salwatorianów 
•  Ruch Młodzieży Salwatoriańskiej (RMS) – ks. Maciej Szeszko SDS 
• Salwatoriański Ośrodek Powołań (SOP) – ks. Łukasz Anioł SDS 

4. Organizatorzy konkursu:  

Odpowiedzialny - ks. Bogdan Cwynar SDS (Oborniki Śl.) 
p. Monika Smugała-Konop (Bielsko – Biała) 

5. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 8 szkół podstawowych, 3 klasy gimnazjum 
oraz 1 i 2 klas szkół ponadgimnazjalnych oraz młodzieży z roczników 2001-2004 
zgromadzonej wokół Ruchu Młodzieży Salwatoriańskiej i Salwatoriańskiego Ośrodka 
Powołań. 

6. Obowiązująca w Konkursie lektura będzie dotyczyła życia i duchowości o. Jordana oraz 
historia Wyższego Seminarium Duchowego w Bagnie do roku 2005. 

-  Duchowość i dzieło o. Franciszka Marii od Krzyża Jordana -  na podstawie książki ks. Jana 
Drozda „Pod znakiem krzyża”,  

-  Biografia o. Franciszka Marii od Krzyża Jordana - na podstawie książki Alessandro 
Pronzato „Nie możesz spocząć”, 

- Historia  WSD w Bagnie – na podstawie książki Antoniego Kiełbasy „Przeszłość 
Przyszłości. 75 lat domu zakonnego w Bagnie 1930-2005”. 

7. Zgłoszenia:  

Do 31października 2018 należy zgłosić parafię lub uczestników z apostolatów RMS 
 i SOP biorących udział w Konkursie. Prosimy o podanie danych oraz kontaktu do osoby 
odpowiedzialnej za przebieg konkursu w danej parafii - katecheta lub duszpasterz. 

Zgłoszenia należy nadsyłać drogą mailową na adres: konkursjordanowski@gmail.com 

Informacje o Konkursie, Regulamin oraz materiały do pobrania dostępne są  na stronie 
Facebook pod nazwą „Konkurs Jordanowski”. 
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8. Przebieg Konkursu: 

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach: 

I ETAP SZKOLNO-PARAFIALNY -  5 listopada 2018 r.- 13 stycznia 2019r. 

Parafie oraz apostolaty zgłoszone do Konkursu otrzymają do dnia 5 listopada 2018r 
drogą mailową instrukcj ę przeprowadzenia I etapu oraz materiały stanowiące lekturę 
obowiązkową w Konkursie. Za prawidłowe przeprowadzenie I etapu na parafii 
odpowiedzialny jest katecheta lub duszpasterz, natomiast w ramach apostolatu SOP ks. 
Łukasz Anioł SDS i ks. Maciej Szeszko SDS – RMS.  Opiekunowie zobowiązani są 
dostarczyć materiały uczestnikom oraz w ich imieniu przesłać prace konkursowe 
Organizatorowi. W pierwszym etapie Konkursu uczestnicy na podstawie lektury 
obowiązkowej i własnych przemyśleń tworzą prace pisemne w formie elektronicznej. 
Temat, format i objętość pracy pisemnej zostaną szczegółowo określone w instrukcji.  
Opiekun odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu do 13 stycznia 2019 r. przesyła 
Organizatorowi drogą mailową imienną listę zgłoszonych uczestników oraz załączone 
prace. Spośród nadesłanych prac wyłonionych zostanie 15, których autorzy zmierzą się 
w etapie półfinałowym. Lista półfinalistów zostanie przesłana opiekunom oraz 
zamieszczona na stronie Facebook pod nazwą „Konkurs Jordanowski”  do 24 lutego 
2019 r. 
 

W I Etapie Konkursu lekturą obowiązkową jest:  
-  Duchowość i dzieło o. Franciszka Marii od Krzyża Jordana -  na podstawie książki ks. Jana 
Drozda „Pod znakiem krzyża”.  

 

II ETAP – PÓŁFINAŁOWY –  konkurs wiedzy, przeprowadzony zostanie podczas 
Młodzieżowego Czuwania Fatimskiego w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej 
organizowanego przez Ruch Młodzieży Salwatoriańskiej i Salwatoriański Ośrodek 
Powołań w Trzebini w dniu 30 marca 2019 r. Na etap półfinałowy uczestnicy 
przyjeżdżają na koszt własny i pod opieką katechetów lub duszpasterzy, zgłoszonych 
jako odpowiedzialnych za grupę. 10 najlepszych uczestników wyłonionych w trakcie 
półfinału zmierzy się podczas etapu finałowego. 

W Etapie II lektura obowiązkowa zostaje poszerzona o : 

-  Biografię o. Franciszka Marii od Krzyża Jordana, na podstawie książki Alessandro Pronzato 
„Nie możesz spocząć”.  

 

III ETAP FINAŁOWY – przeprowadzony zostanie w Wyższym Seminarium Duchownym 
Salwatorianów w Bagnie w dniach od 17 do 19 maja  2019 r. W sobotę w godzinach 
południowych przeprowadzony zostanie Finał Konkursu. W niedzielę  podczas Mszy 
Świętej nastąpi ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród. Finaliści wraz  
z opiekunami dojeżdżają do Bagna na koszt własny. Pobyt w czasie trwania finału 
funduje rektor Wy ższego Seminarium Duchownego. Dla wszystkich finalistów 
przewidziane są atrakcyjne nagrody. 

W Etapie Finałowym lektura obowiązkowa zostaje poszerzona o: 
- Historia  WSD w Bagnie – na podstawie książki Antoniego Kiełbasy „Przeszłość 
Przyszłości. 75 lat domu zakonnego w Bagnie 1930-2005”. 

 

9. Nagrodę główną dla zwycięzców funduje Przełożony Polskiej Prowincji 
Salwatorianów ks. Józef Figiel SDS.  
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10. Wszelkie sprawy sporne związane z organizacją i przebiegiem Konkursu rozstrzyga 
Organizator. 

 

Wszelkie dodatkowe zapytania proszę kierować pod adres: 

konkursjordanowski@gmail.com  

oraz 

ks. Bogdan Cwynar SDS 
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 23 
55-120 Oborniki Śląskie 
bodzienko@interia.pl 
 
 
 


