Konkurs Prymasa Tysiąclecia „Być jak…?
sumienie prawe”
dla uczniów gimnazjów województwa mazowieckiego
Program merytoryczny
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 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. Formuła konkursu zmusza
młodych ludzi
do wysiłku intelektualnego, bacznej obserwacji otaczającej rzeczywistości,
zaciekawia. Dzięki lekturze młodzież nie tylko pogłębia swoją wiedzę merytoryczną o życiu
i poglądach Kardynała, ale również zapoznaje się z realiami życia społecznego, kulturowego oraz
wszelkich historycznych przemian jakie w tym czasie zachodziły.
Tegoroczny tytuł konkursu „Być jak?… „sumienie prawe” zwraca uwagę szczególnie na postawę
człowieka wobec świata oraz miejsca jakie jej poświęcił Prymas Tysiąclecia. Chce zmobilizować
młodzież do przemyśleń nad własnym postępowaniem, wytyczeniem celów życiowych, zmusić do
refleksji nad wartościami jakimi kierować się powinni w swoim życiu. Uzmysłowić młodym
ludziom, że nauka Prymasa Tysiąclecia ma znaczenie ponadczasowe i nie straciła na swojej
aktualności.

Do konkursu może przystąpić każdy uczeń gimnazjum. Uczestnictwo w konkursie
jest dobrowolne.
Organizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
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:
Ukazanie postaci Stefana Kardynała Wyszyńskiego jako osoby godnej do naśladowania,
którego świadectwo życia i nauczania stanowią nieprzemijające wartości w życiu człowieka.
Struktura Konkursu:
I etap - szkolny
Wielki Polak – Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Tysiąclecia.
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Literatura:
Czaczkowska E., Kardynał Wyszyński – biografia, Kraków 2013.
Dziuba A.F., Kardynał Stefan Wyszyński, Kraków 2010.
Przepierski A., Historia jednego powołania, Warszawa 2011.
Ks. Nitecki P., Włocławskie dzieje Ks. Stewfana Wyszyńskiego Warszawa 2008
Konkursu przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa.
Test składa się z pytań otwartych i zamkniętych Czas - 45 minut.
II etap – rejonowy
„Miłość Ojczyzny to podstawowe i najświętsze ze wszystkich przyrodzonych praw”.
Zadania stawiane przez Stefana Kardynała Wyszyńskiego polskiej młodzieży.
Literatura:
Wyszyński S. Zapiski więzienne Warszawa 1991.
Wyszyński S., Do Solidarności, rady i wskazówki Warszawa 1996.
Wyszyński S., Kościół w służbie narodu Rzym 1981
Wyszyński S., Jedna jest Polska Warszawa 2000.
Konkursu przeprowadza Rejonowa Komisja Konkursowa. Czas trwania – 45 minut.
III etap – wojewódzki
„Życie trzeba przeżyć godnie, bo jest tylko jedno”.
Kardynał Stefan Wyszyński a prawdziwy sens i wartość życia młodzieży – doskonalenie
duchowe.
Literatura:
Wyszyński S. Kimże jest Człowiek WAW Warszawa 1987
Kindziuk M., Prymas tysiąclecia, Singer Axel Springer Polska Sp. z o. o. Warszawa 2011.
Ks. Piasecki B., Ostatnie dni Prymasa Tysiąclecia
Ks. Jastrzębski J., Paragraf w sercu Wydawnictwo UNUM Kraków 2014
Zuchniewicz P., Ojciec ludzi wolnych Kraków 2012
Konkursu przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa i ogłasza ostateczne wyniki
Konkursu.. Czas rozwiązywania - 60 minut.

Terminarz Konkursu
Wrzesień 2014 r. - ogłoszenie Regulaminu Konkursu.
Do 14 listopada 2014r. - 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 1 grudnia 2014 r. - Wojewódzka Komisja
Konkursowa zamieszcza na stronie internetowej formalną listę uczestników konkursu.
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I etap szkolny:
11 grudnia (czwartek) 2014 r. o godz. 14.00
Zgłoszone szkoły w dniu 9 grudnia, 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 20 grudnia 2014r.
do
Wojewódzkiej
Komisji
Konkursowej
drogą
elektroniczną
na
adres:
zarzad@wyszynskistowarzyszenie.org, oraz w formie dokumentu (załącznik nr 2 i 3)
II etap rejonowy:
15 stycznia 2015 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 30 stycznia 2014 r.
III etap wojewódzki:
26 lutego 2015 r. (czwartek) godz. 14.00 Informacja o miejscu przeprowadzenia etapu
wojewódzkiego zostanie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia.
Wyniki etapu wojewódzkiego Konkursu zostaną ogłoszone 13 marca 2015 r.
Wojewódzka Komisja Konkursowa zorganizuje uroczyste zakończenie Konkursu Prymasa
Tysiąclecia „Być jak…? sumienie prawe” 23 kwietnia 2015r. godz. 16:00.
Szczegółowe
informacje
można
uzyskać
na
stronie
internetowej
www.wyszynskistowarzyszenie.org lub u koordynatora konkursu Krystyny Kowalczyk
tel. 509803475, e’mail: <krypis1@o2.pl.> oraz przedstawiciela Kuratorium Oświaty w
Warszawie w Wojewódzkiej Komisji Konkursowej - starszego wizytatora – Zofii
Rudzińskiej, tel. 551 24 00 w 4112.
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