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 Szanowni Państwo!  
 
Niniejszym chciałbym Państwu przesłać kilka informacji związanych z II etapem naszego konkursu.  
Konkurs odbędzie się 15 stycznia 2015 (czwartek) w godzinach od 10.00 do 13.00.  
 
Miejsce:  
Aula Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Al. Racławickie 14, Gmach Główny KUL. Aula znajduje się 
bezpośrednio nad wejściem głównym na I i II piętrze. W dniu konkursu będą otwarte wejścia od 
strony Galerii na drugim piętrze (po wejściu do budynku głównymi drzwiami, proszę kierować się na 
lewo w kierunku schodów).  
 
Dojazd:  
Z Dworca PKP Lublin Główny najlepiej dojechać autobusem nr 13 (ok. 20 min) lub trolejbusem nr 150 
(ok. 15 min). Autobusy i trolejbusy jeżdżą co 20 min.  
Z Dworca PKS / Dworzec Busów można dojechać kilkoma liniami (dojazd trwa zwykle ok. 15-20 min) 
np. 2, 10, 18, 31, 57.  
W obu przypadkach wysiadamy na przystanku Katolicki Uniwersytet Lubelski  
 

Dla tych z Państwa, którzy nie znają Lublina dołączam poniższą mapkę. 

 

 (http://mapy.mk.cvut.cz/show/data/Polsko-Poland/Cities/m_lublin.jpg) 
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Aby zapewnić sprawną organizację w dniu konkursu, pomagać nam będą studenci IFG. Będą oni 
sprawdzać uczniów wchodzących na salę (będą otwarte dwa wejścia, przy których studenci będą 
mieli alfabetyczne listy uczestników, np. wejście I nazwiska od A-M, wejście II nazwiska N-Z). Proszę w 
związku z tym, aby uczniowie zabrali ze sobą legitymacje lub identyfikator szkolny.  
Po zajęciu miejsc przez uczniów, również Państwo będą mogli wejść na Galerię, jednak po części 
powitalnej i organizacyjnej, poprosimy Państwa o opuszczenie Auli.  
Przez cały czas przed wejściem do Auli nasi studenci będą obecni w punkcie informacyjnym i pomogą 
Państwu odnaleźć się na KUL-u. Będą oni też mieli przygotowane dla Państwa (i Państwa koleżanek, 
/kolegów nauczycieli, którzy nie będą obecni) podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu. 
 
Delegacje będzie potwierdzał sekretariat IFG w pok. GG326 (III piętro, nad Aulą) w godzinach 10.00-
11.00. 
 
Jeżeli będą chcieli się Państwo posilić, zapraszamy do skorzystania ze stołówki KUL ProBono 
(podziemia, lewe skrzydło) lub kawiarni NoLOGO (podziemia, prawe skrzydło). Studenci również 
mogą Państwu wskazać drogę.  
Dla osób, które chciałyby w czasie, kiedy uczniowie będą pisać testy, dowiedzieć się czegoś o naszym 
uniwersytecie, zapraszamy do skorzystania z oprowadzania po Uniwersytecie i odwiedzenia naszego 
muzeum (jeszcze nie jest to ostatecznie ustalone, o szczegóły proszę pytać w dniu konkursu 
studentów w punkcie informacyjny,). 
 
Harmonogram:  
od godz. 09.45 wpuszczanie uczestników na aulę  
godz. 10.00 – 10.15 powitanie (prof. M. Górecka) i sprawy organizacyjne (mgr B. Czop)  
godz. 10.20 – 10.50 słuchanie (test)  
godz. 11.00 – 11.50 wiedza o krajach niemieckojęzycznych (test)  
godz. 12.00 – 12.45 pisanie (test)  
ok. 13.00 zakończenie II etapu  
 
Czas jest podany organizacyjnie. Jeżeli wszyscy uczniowie skończą pisać jedną część, będziemy 
przechodzić do następnej. 
 
Lista osób zakwalifikowanych do finału zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej: 
www.kul.pl/germanistyka oraz przesłana na Państwa adresy mailowe podane przy zgłoszeniu w 
terminie do 26.01.2015.  
 
Termin III etapu przewidywany jest na koniec lutego 2015 (ostateczna data zostanie dopiero 
ustalona). Rozdanie nagród będzie w marcu br. 
 
Jeżeli będą Państwo mieć jakiekolwiek pytania, to proszę pisać na adres mailowy konkursu: 
konkursifgkul@gmail.com  
 

Serdecznie pozdrawiam  
Bartłomiej Czop – koordynator konkursu 


