W oczekiwaniu na beatyfikację
Czcigodnego Sługi Bożego ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w
Białymstoku
ogłasza konkurs wojewódzki
dla przedszkoli, szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych
pod hasłem:

„Prymasa Wyszyńskiego droga do świętości”
Cele konkursu:
1. Uczczenie beatyfikacji Sługi Bożego ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego.
2. Przybliżenie uczniom sylwetki i działalności wybitnego Polaka – Sługi Bożego
ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego.
3. Inspirowanie dzieci i młodzieży do poznania i czerpania z bogatego dziedzictwa
duchowego Sługi Bożego ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego.
4. Kształtowanie postaw i promowanie wartości, którym wierny był Sługa Boży
ks. Stefan Kardynał Wyszyński.
5. Wyrażanie własnych przeżyć i refleksji dotyczących życia i dziedzictwa Sługi Bożego
ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego za pomocą środków literackich, muzycznych,
filmowych oraz plastycznych.
6. Doskonalenie umiejętności sprawnego i poprawnego posługiwania się językiem polskim.

Kategorie konkursowe:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Konkurs plastyczny dla przedszkoli i klas I – III szkół podstawowych.
Konkurs wiedzy dla klas szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.
Konkurs literacki dla klas IV– VI szkół podstawowych.
Konkurs na prezentację multimedialną dla klas VII – VIII szkół podstawowych.
Konkurs filmowo – muzyczny dla szkół ponadpodstawowych.
Konkurs rodzinny na wykonanie makiety dowolnego miejsca internowania Prymasa.
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1. Konkurs plastyczny dla przedszkoli i klas I – III szkół
podstawowych.
Tematyka (do wyboru):
- ilustracja do dowolnego punktu ABC Społecznej Krucjaty Miłości,
- ilustracja do fragmentu książki „Stefek – opowiadania o dzieciństwie Stefana Kardynała
Wyszyńskiego, Prymasa Polski” Piotra Kordyasza,
- portret Sługi Bożego ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego.
Technika pracy: dowolna.
Format: A3
Miejsce nadsyłania prac:
- Prace przysyłamy (odpowiednio zabezpieczone) lub przywozimy do sekretariatu Szkoły
Podstawowej Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego –
Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku, ul. Armii Krajowej 32, 15-661 Białystok.
- Prace powinny być podpisane na odwrocie (imię i nazwisko ucznia/dziecka).
- Do pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszeniową (Załącznik 1), zgodę (rodziców
autora pracy) na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie (Załącznik 2).
- Na opakowaniu pracy dopisujemy: „KONKURS PLASTYCZNY – PRYMAS”.
Termin nadsyłania prac: do 8 maja 2020 r.
Oceny prac dokona komisja powołana przez dyrektora szkoły organizującej konkurs.
Pod uwagę będą brane: zgodność z tematem, oryginalność treści i techniki, estetyka wykonania.
Wyniki zostaną opublikowane 18 maja 2020 r. na stronie www.sp49.bialystok.pl
Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom 28 maja 2020 r. o godz. 14.30 w Centrum
Wystawienniczo - Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej, ul. Kościelna 1 A
w Białymstoku. Wystawę wszystkich prac będzie można obejrzeć od 28 maja 2020 r.
w Centrum Wystawienniczo – Konferencyjnym

Osoby koordynujące konkurs z ramienia organizatora:
Agnieszka Stankiewicz – tel. 692 371 151; e-mail: astankiewicz@sp49.bialystok.pl
Elżbieta Ciborowska – tel. 604 954 834; e0mail: eciborowska@sp49.bialystok.pl
*Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.
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2. Konkurs wiedzy dla klas II – VIII szkół podstawowych oraz
szkół ponadpodstawowych.
Forma konkursu: test wiedzy.
Termin finału konkursu: 11 maja 2020 r. (poniedziałek)
Kategorie wiekowe uczestników:
- klasy II-III szkół podstawowych,
- klasy IV-VI szkół podstawowych.
Miejsce przeprowadzenia finału konkursu: Młodzieżowy Dom Kultury ul. Warszawska 79A,
15-201 Białystok, godzina rozpoczęcia – 10.00
Termin finału konkursu: 14 maja 2020 r. (czwartek)
Kategorie wiekowe uczestników:
- klasy VII-VIII szkół podstawowych,
- szkoły ponadpodstawowe.
Miejsce przeprowadzenia finału konkursu: Młodzieżowy Dom Kultury ul. Warszawska 79A,
15-201 Białystok, godzina rozpoczęcia – 10.00
*Uczestników prosimy o przybycie pół godziny przed rozpoczęciem.
Warunki uczestnictwa w finale:
- W konkursie biorą udział uczniowie wyłonieni w szkolnych etapach konkursu. Test i
regulamin etapu szkolnego opracowują nauczyciele poszczególnych szkół zgłaszających udział
w konkursie.
- W finale mogą wziąć udział co najwyżej 2 osoby z jednej placówki (dwie w każdej kategorii).
- Uczestnicy finału powinni być zgłoszeni przez szkolnych opiekunów do 4 maja 2020 r.
na adres mailowy: bbernacka@sp49.bialystok.pl.
- Należy przesłać: kartę zgłoszeniową (Załącznik 1), zgodę rodziców uczniów na przetwarzanie
danych osobowych wraz z oświadczeniem - dla każdego ucznia oddzielnie (Załącznik 2).
Wymienione dokumenty można wysłać mailem (skany) na podany wyżej adres lub listownie
na adres szkoły:
Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku
ul. Armii Krajowej 32
15-661 Białystok
Oceny prac dokona komisja powołana przez dyrektora szkoły organizującej konkurs.
Wyniki zostaną opublikowane 25 maja 2020 r. na stronie https://www.sp49.bialystok.pl/.
Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom w poszczególnych kategoriach 28 maja 2020 r. o godz.
14.30 w Centrum Wystawienniczo - Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej, ul. Kościelna 1
A w Białymstoku.
* Koszty dojazdu na finał konkursu i na wręczenie nagród pokrywają uczestnicy we własnym zakresie.
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Zakres materiału:
 dla klas II-III:
 Piotr Kordyasz, Stefek - opowiadania o dzieciństwie Stefana Kardynała
Wyszyńskiego, Prymasa Polski,
 data i miejsce urodzenia ks. Prymasa oraz data i miejsce jego śmierci.
 dla klas IV – VI:
 Piotr Kordyasz, Stefek - opowiadania o dzieciństwie Stefana Kardynała
Wyszyńskiego, Prymasa Polski,
 ABC Społecznej Krucjaty Miłości,
 Akt duchowego oddania się Matce Bożej,
 ważne daty i wydarzenia w życiu ks. Prymasa.





dla klas VII- VIII:
ważne daty i wydarzenia w życiu ks. Prymasa,
ABC Społecznej Krucjaty Miłości,
szczegółowe informacje z okresu lat aresztowania ks. Prymasa: przyczyny
aresztowania, daty i miejsca internowania oraz twórczość z tego okresu:
- Program Wielkiej Nowenny Tysiąclecia,
- Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego,
-Akt duchowego oddania się Matce Bożej.

 szkoły ponadpodstawowe:
 ważne daty i wydarzenia w życiu ks. Prymasa, działalność duszpasterska oraz
znajomość tytułów książek jego autorstwa,
 ABC Społecznej Krucjaty Miłości,
 szczegółowe informacje z okresu lat aresztowania ks. Prymasa: przyczyny
aresztowania, daty i miejsca internowania oraz twórczość z tego okresu:
- Program Wielkiej Nowenny Tysiąclecia,
- Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego,
-Akt duchowego oddania się Matce Bożej,
 „Zapiski więzienne” – okres internowania w Stoczku Warmińskim.
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Osoby koordynujące konkurs z ramienia organizatora:
Iwona Czeczot - tel. 531 830 990; e-mail: iczeczot@sp49.bialystok.pl
Barbara Bernacka – tel. 666 548 541; e-mail: bbernacka@sp49.bialystok.pl

3. Konkurs literacki dla klas IV – VI szkoły podstawowej
Zakres konkursu:
Konkurs polega na opisaniu jednego z istniejących pomników ks. Stefana Kardynała
Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia na podstawie dołączonego zdjęcia (może być wydruk
z internetu).
Miejsce nadsyłania prac:
- Prace (pisane na komputerze) przysyłamy (listownie drogą pocztową na adres szkoły bądź
mailowo na adres: asoszynska@sp49.bialystok.pl ) lub przywozimy do sekretariatu Szkoły
Podstawowej Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego –
Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku, ul. Armii Krajowej 32, 15-661 Białystok.
- Na pierwszej stronie pracy powinno znaleźć się imię i nazwisko ucznia/dziecka.
- Do pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszeniowa (Załącznik 1), zgodę rodziców
autora pracy na przetwarzanie danych osobowych wraz z oświadczeniem (Załącznik 2).
Na opakowaniu pracy lub w tytule maila dopisujemy: „KONKURS LITERACKI –
PRYMAS”.
Termin nadsyłania prac - do 30 kwietnia 2020 r.
Oceny prac dokona komisja powołana przez dyrektora szkoły organizującej konkurs zgodnie z
kryteriami oceniania prac pisemnych.
Wyniki zostaną opublikowane 25 maja 2020 r. na stronie https://www.sp49.bialystok.pl/.
Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom w poszczególnych kategoriach 28 maja 2020 r. o godz.
14.30 w Centrum Wystawienniczo - Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej, ul. Kościelna 1
A w Białymstoku.
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Osoba koordynująca konkurs z ramienia organizatora:
Alicja Soszyńska - tel. 601 232 371; e-mail: asoszynska@sp49.bialystok.pl

4. Konkurs na prezentację multimedialną dla klas VII – VIII szkół
podstawowych
Zakres konkursu:
Wykonanie prezentacji multimedialnej utrwalonej na płycie CD lub DVD, (maksymalnie 30
slajdów) na temat: „Prymasa Wyszyńskiego droga do świętości”.
Miejsce nadsyłania prac:
- Prace przysyłamy (odpowiednio zabezpieczone) lub przywozimy do sekretariatu Szkoły
Podstawowej Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego –
Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku, ul. Armii Krajowej 32, 15-661 Białystok.
- Prace powinny być podpisane na opakowaniu i wewnątrz prezentacji (imię i nazwisko
ucznia/dziecka).
- Do pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszeniową (Załącznik 1), zgodę rodziców
autora pracy na przetwarzanie danych osobowych wraz z oświadczeniem (Załącznik 2).
- Na opakowaniu pracy dopisujemy: „KONKURS NA PREZENTACJĘ - PRYMAS”.
Termin nadsyłania prac - do 30 kwietnia 2020 r.
Oceny prac dokona komisja powołana przez dyrektora szkoły organizującej konkurs.
Pod uwagę będą brane:
- zgodność z tematem,
- ciekawe i bogate ujęcie tematu wzbogacone o przemyślenia twórców,
- przejrzystość pracy, efekt wizualny,
- język zrozumiały, mający walory edukacyjne,
- szata graficzna,
- poprawność techniczna.
Wyniki zostaną opublikowane 25 maja 2020 r. na stronie https://www.sp49.bialystok.pl/.
Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom w poszczególnych kategoriach 28 maja 2020 r. o godz.
14.30 w Centrum Wystawienniczo - Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej, ul. Kościelna 1
A w Białymstoku.

Osoba koordynująca konkurs z ramienia organizatora:
Agnieszka Topczewska – tel. 604 499 362; e-mail: atopczewska@sp49.bialystok.pl
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5. Konkurs filmowo – muzyczny dla szkół ponadpodstawowych.
Zakres konkursu:
1. W kategorii filmowej: nagranie filmu pt. „Ślady Sługi Bożego ks. Stefana Kardynała
Wyszyńskiego na Podlasiu” utrwalonego na płycie CD lub DVD (czas - maksymalnie 10
minut). Zespół może liczyć maksymalnie 3 osoby.
2. W kategorii muzycznej: nagranie autorskiej piosenki (utrwalonej na CD lub DVD)
zatytułowanej: „Prymasa Wyszyńskiego droga do świętości”. Muzyka może być własna
(skomponowana przez uczestnika konkursu) lub z wykorzystaniem dostępnej ścieżki
dźwiękowej (z podaniem legalnego źródła). Zespół może liczyć maksymalnie 3 osoby.
Miejsce nadsyłania prac:
- Prace przysyłamy (odpowiednio zabezpieczone) lub przywozimy do sekretariatu Szkoły
Podstawowej Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego –
Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku, ul. Armii Krajowej 32, 15-661 Białystok.
- Prace powinny być podpisane (imiona i nazwiska autorów oraz wykonawców).
- Do pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszeniową (Załącznik 1), zgodę rodziców
autora pracy na przetwarzanie danych osobowych wraz z oświadczeniem (Załącznik 2).
- Na opakowaniu pracy dopisujemy: „KONKURS FILMOWO – MUZYCZNY – PRYMAS”.
Termin nadsyłania prac: do 30 kwietnia 2020 r.
Oceny prac dokona komisja powołana przez dyrektora szkoły organizującej konkurs.
Pod uwagę będą brane:
- treść, poprawność merytoryczna,
- walory edukacyjne,
- pomysłowość oraz wyraz artystyczny.
Wyniki zostaną opublikowane 25 maja 2020 r. na stronie https://www.sp49.bialystok.pl/.
Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom w poszczególnych kategoriach 28 maja 2020 r. o godz.
14.30 w Centrum Wystawienniczo - Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej, ul. Kościelna 1
A w Białymstoku.

Osoby koordynujące konkurs z ramienia organizatora:
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Bartosz Oszczędłowski – tel. 576 165 178; e-mail: boszczedlowski@sp49.bialystok.pl
Paweł Supruniuk – tel. 506 486 382; e-mail: psupruniuk@sp49.bialystok.pl

6. Konkurs rodzinny na wykonanie makiety dowolnego miejsca
internowania Prymasa.
Zakres konkursu: wykonanie makiety dowolnego miejsca internowania Prymasa.
Miejsce nadsyłania prac:
- Prace przysyłamy (odpowiednio zabezpieczone) lub przywozimy do sekretariatu Szkoły
Podstawowej Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego –
Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku, ul. Armii Krajowej 32, 15-661 Białystok.
- Praca musi zawierać: dane autorów (imiona i nazwiska) oraz nazwę miejsca, które
przedstawia ankieta.
- Do pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszeniową (Załącznik 1), zgodę rodziców
autora pracy na przetwarzanie danych osobowych wraz z oświadczeniem (Załącznik 2).
- Na opakowaniu pracy dopisujemy: „KONKURS NA MAKIETĘ – PRYMAS”.
Technika pracy i materiały: dowolne.
Termin nadsyłania prac: do 11 maja 2020 r.
Ocena prac: komisja powołana przez dyrektora szkoły organizującej konkurs.
Wyniki zostaną opublikowane 25 maja 2020 r. na stronie https://www.sp49.bialystok.pl/.
Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom w poszczególnych kategoriach 28 maja 2020 r.
o godz. 14.30 w Centrum Wystawienniczo - Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej,
ul. Kościelna 1 A w Białymstoku.

Osoby nadzorujące konkurs z ramienia organizatora
Robert Gładysz – tel. 602 287 359; e-mail: rgladysz@sp49.bialystok.pl
Danuta Januszczyk – tel. 516 522 107; e-mail: djanuszczyk@sp49.bialystok.pl
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Załącznik 1:

(pieczęć szkoły/przedszkola)

KARTA ZGŁOSZENIOWA
Wojewódzki konkurs
dla przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych

„Prymasa Wyszyńskiego droga do świętości”

Prosimy wypełnić pismem drukowanym
Imię i nazwisko uczestnika/ imiona i nazwiska uczestników:
………………………………………………………………………………………………… kl. .…..…
…………………………………………………………………………………………………………….

Kategorie konkursowe: (proszę zakreślić odpowiedni rodzaj konkursu)
1. Konkurs plastyczny dla przedszkoli i klas I – III szkół podstawowych.
2. Konkurs wiedzy dla uczniów klas II – VIII szkół podstawowych oraz szkół
ponadpodstawowych.
3. Konkurs literacki dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych.
4. Konkurs na prezentację multimedialną dla uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych.
5. Konkurs filmowo – muzyczny dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
6. Konkurs rodzinny na wykonanie makiety dowolnego miejsca internowania Prymasa.
Imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela/rodzica:
….………………..………………..……………… telefon/e-mail: ……………….....
Nazwa i adres szkoły: ……………………………………….……………...……..
……………………………
……….……………………….….…………………………………………...……..…..
……….……………………….….…………………………………………...……..…..
………………………….………...…..……...………….………………………………
e-mail: ……………………………….…… telefon …………………………….……
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Załącznik 2:
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego autora pracy
na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka * –
…………………………………………………………………………………………
w związku z jego udziałem w wojewódzkim konkursie
dla przedszkoli oraz szkół
podstawowych i ponadpodstawowych pod tytułem „Prymasa Wyszyńskiego droga
do świętości” organizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku ul. Armii Krajowej
32 - umieszczonych w zgłoszeniu, związanych z organizacją, przeprowadzeniem konkursu
i wręczeniem nagrody, w celu zamieszczenia listy laureatów na stronach organizatorów oraz
w celu sprawozdawczości.

Oświadczam, że nadesłana praca (nie dotyczy konkursu wiedzy) została przygotowana
przez ucznia/uczniów/rodzinę wymienionych w karcie zgłoszenia, w żadnej części nie narusza
praw autorskich osób trzecich i była nienagradzana i niepublikowana wcześniej
w
innych konkursach. Przekazuję nieodpłatnie organizatorom konkursu prawa autorskie i
majątkowe do nadesłanej pracy oraz wyrażam zgodę na jej rozpowszechnianie.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu.
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/my dobrowolności podania danych oraz, że
zostałam/em poinformowana/y o prawie dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania
usunięcia. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z
2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych).
* W przypadku ucznia pełnoletniego wpisać: Zgoda osoby pełnoletniej.

………………………………..
………………………………………………………………..
Miejscowość, data
Podpisy rodziców/prawnych opiekunów
lub uczestnika konkursu, jeśli jest osobą pełnoletnią
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