Konkurs Prymasa Tysiąclecia „Być jak…? Nowych ludzi plemię”
dla uczniów gimnazjów województwa mazowieckiego
REGULAMIN
Inicjatorzy i organizatorzy Konkursu Prymasa Tysiąclecia zwracają się
do młodzieży gimnazjalnej z terenu Mazowsza, chcąc zainteresować ją systematycznym
poznawaniem życia i działalności wielkiego Polaka, Męża Stanu, nauczyciela,
wychowawcy i duchowego przewodnika – Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Pogłębianie
wiedzy o Jego życiu i działalności, pobudzi młodych ludzi do samodzielnych przemyśleń,
głębszego zastanowienia się nad wprowadzeniem w życie nauki i myśli Prymasa
Tysiąclecia.
Do konkursu może przystąpić każdy uczeń gimnazjum. Uczestnictwo w konkursie
jest dobrowolne.
Organizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
na zlecenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
Cele Konkursu:
1. Poznanie wpływu życia i działalności Stefana Kardynała Wyszyńskiego
na współczesne dzieje Polski.
2. Wdrażanie uczniów do samokształcenia.
3. Odkrywanie, że słowa Kardynała Stefana Wyszyńskiego są aktualne współczesnym.
4. Poznawanie oraz wcielanie w życie wartości i ideałów, którym służył Stefan Kardynał
Wyszyński.
5. Podkreślenie wartości wolności, pracy i godności w życiu człowieka.
6. Ukazanie wzorca osobowego wybitnego Polaka.
7. Kształtowanie umiejętności dokonywania właściwych wyborów, których celem
nadrzędnym jest dobro człowieka.
Tematyka Konkursu:
Życie i działalność Stefana Kardynała Wyszyńskiego i jego wpływ na kształtowanie postaw
młodzieży.
Struktura Konkursu:
I etap - szkolny
„Abyście byli pełnymi ludźmi – abyście postawili sobie twarde wymagania.”
Czasy i życie Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Literatura:
Kindziuk M., Prymas tysiąclecia, Singer Axel Springer Polska Sp. z o. o. Warszawa 2011.
Dziuba A.F., Kardynał Stefan Wyszyński, Kraków 2010.
Przepierski A., Historia jednego powołania, Warszawa 2011.
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Konkursu przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa. Test składa się z pytań otwartych i
zamkniętych Czas trwania - 45 minut.
II etap – rejonowy
„Człowiek zdolny jest dokonać odnowy współczesnego świata – najpierw musi pokonać
niebezpieczeństwo grożącego jego człowieczeństwu.”
Zadania stawiane przez Stefana Kardynała Wyszyńskiego polskiej młodzieży.
Literatura:
Wyszyński S., Idącym w przyszłość, Poznań - warszawa 1987.
Wyszyński S., Idzie nowych ludzi plemię, Warszawa 1998.”
Konkursu przeprowadza Rejonowa Komisja Konkursowa. Czas trwania – 45 minut.
III etap – wojewódzki
„Idzie nowych ludzi plemię, jakich dotąd nie widziano (…) Ludzi sumienia. Ci, którzy
nie kłaniają się okolicznościom, nie zostawiają prawd za drzwiami. Ludzi
ugruntowanych zasad.”
Kardynał Stefan Wyszyński a prawdziwy sens i wartość życia młodzieży – doskonalenie
duchowe.
Literatura:
Jan Paweł II, Kard. S. Wyszyński, Kardy. Józef Glemp, Człowiek niezwykłej miary,
Warszawa 1984.
Półturzyccy M i J., Ślady i pamiątki Prymasa Tysiąclecia, Warszawa - Radom 2008.
Zuchniewicz P. Ojciec ludzi wolnych
Wyszyński S., Jedna jest Polska, Warszawa 2000.
Konkursu przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa i ogłasza ostateczne wyniki
Konkursu. Czas rozwiązywania - 60 minut.

Terminarz Konkursu
Wrzesień 2012 r. - ogłoszenie Regulaminu Konkursu.
Do 31 grudnia 2012r. - szkoły zgłaszają do Wojewódzkiej Komisji Konkursowej swój akces
w formie elektronicznej na druku zgłoszeniowym (załącznik nr 1) na adres:
zarzad@wyszynskistowarzyszenie.org
z dopiskiem KONKURS KURATORYJNY.
Do 14 stycznia 2013 r. - Wojewódzka Komisja Konkursowa zamieszcza na stronie
internetowej formalną listę uczestników konkursu.
I etap szkolny:
21 lutego (czwartek) 2013 r. o godz. 14.00

2

Zgłoszone szkoły w dniu 20 lutego, otrzymają drogą elektroniczną (na adres podany
w zgłoszeniu) zestawy konkursowe.
Do następnego etapu przechodzą uczniowie, którzy uzyskali 80% punktów możliwych
do zdobycia.
Listę uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego należy przesłać do 28 lutego 2013 r.
do
Wojewódzkiej
Komisji
Konkursowej
drogą
elektroniczną
na
adres:
zarzad@wyszynskistowarzyszenie.org , oraz w formie dokumentu (załącznik nr 2 i 3)
II etap rejonowy:
14 marca 2013 r. (czwartek) o godz. 14.00. Informacja o miejscu przeprowadzenia etapu
rejonowego Konkursu wraz z lista zakwalifikowanych uczniów, zostanie umieszczona na
stronie internetowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Stefana Kardynał Wyszyńskiego:
www.wyszynskistowarzyszenie.org .
Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego zostanie ogłoszona na stronie
internetowej organizatora 1 kwietnia 2013 r.
III etap wojewódzki:
11 kwietnia 2013 r. (czwartek) godz. 14.00 Informacja o miejscu przeprowadzenia etapu
wojewódzkiego zostanie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia.
Wyniki etapu wojewódzkiego Konkursu zostaną ogłoszone 6 maja 2013 r.
Wojewódzka Komisja Konkursowa zorganizuje uroczyste zakończenie Konkursu Prymasa
Tysiąclecia „Być jak…? Nowych ludzi plemię” w drugiej połowie maja 2013 r.
Tryb odwoławczy
Odwołania od wyników konkursu należy składać do przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji
Konkursu Tematycznego Konkurs Prymasa Tysiąclecia „Być jak…? Nowych ludzi plemię”. w
terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników. Przewodniczący rozpatruje odwołanie w ciągu 14 dni.
Decyzja przewodniczącego jest ostateczna.

Szczegółowe
informacje
można
uzyskać
na
stronie
internetowej
www.wyszynskistowarzyszenie.org lub u koordynatora konkursu Krystyny Kowalczyk
tel. 509803475, przedstawiciela Kuratorium Oświaty w Warszawie w Wojewódzkiej
Komisji Konkursowej - wizytatora – Zofii Rudzińskiej, tel. 551 24 00 w 4112.

3

