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„Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy przezwyciężyć w sobie niechęci, ile zdołaliśmy przełamać ludzkiej złości i gniewu.
Tyle wart jest nasz rok, ile ludziom zdołaliśmy zaoszczędzić smutku, cierpień, przeciwności.
Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy okazać ludziom serca, bliskości, współczucia, dobroci i pociechy.
Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy zapłacić dobrem za wyrządzone nam zło”.

Konfederacja Orderu Świętego Stanisława BM
zaprasza dzieci i młodzież szkolną
do udziału w konkursie plastyczno literackim

Kardynał Stefan Wyszyński
Prymas Tysiąclecia - darem dla Kościoła i Ojczyzny
Życie, wiara, działalność, postawa i świadectwo
Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Uczestnicy konkursu mogą
zaprezentować się w trzech formach:
prace plastyczne
prace literackie,
prace multimedialne
Na uczestników Konkursu czekają specjalne
dyplomy, dla wyróżnionych nagrody i medale
Prace plastyczne(w dowolnej technice i formacie) przysyłać na adres:
Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie
Jagiellońska 67/71, 42-200 Częstochowa
Prace multimedialne (w wersji elektronicznejavi, mov), muzeum@jp2muzeum.pl
Prace literackie (w wersji elektronicznej, pdf)
przysyłać na adres: konkurs@sw-stanislaw.pl

w terminie do
31 października 2021r.
szczegółowy regulamin jest
na www.sw-stanislaw.pl/konkurs

Honorowy Patronat
JE dr hab. Wiesław Śmigiel
Biskup Toruński
KEP: przewodniczący
Rady ds. Rodziny

Jarosław Sellin

Wiceminister Kultury
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2021 Rokiem Kardynała Stefana Wyszynskiego

Konfederacja Orderu Świętego Stanisława BM
zaprasza dzieci i młodzież szkolną
do udziału w konkursie plastyczno literackim

Kardynał Stefan Wyszyński
Prymas Tysiąclecia - darem dla Kościoła i Ojczyzny
Życie, wiara, działalność, postawa i świadectwo
Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Uczestnicy konkursu mogą zaprezentować się w trzech formach:

prace plastyczne

prace literackie,

prace multimedialne

Prace plastyczne (w dowolnej technice i formacie) przysyłać na adres:
Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II, Jagiellońska 67/71, 42-200 Częstochowa
Prace multimedialne (w wersji elektronicznej avi, mov), muzeum@jp2muzeum.pl
Prace literackie (w wersji elektronicznej, pdf) przysyłać na adres: konkurs@sw-stanislaw.pl

w terminie do 31 października 2021r.
szczegółowy regulamin jest na www.sw-stanislaw.pl/konkurs

Do organizatorów.
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Proponujemy zorganizować 1 etap Konkursu na swoim terenie (szkole,
dekanacie, mieście, powiecie) jako etap wstępny, wybrać najlepsze prace
i wysłać je pod wskazany adres. Jeżeli zostaniemy poinformowani
o dacie i miejscu podsumowania waszego etapu Konkursu to otrzymacie
dla wszystkich uczestników specjalne dyplomy, a organizatorzy
także medale Roku Kard. Stefana Wyszyńskiego. Możemy też pomóc
w opracowaniach graficznych. O waszych planach proszę o kontakt:
Stefan Kukowski. +48 602 406 168, prac _kukowski@post.pl.

“Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przekonany o szczególnym znaczeniu osoby kardynała Stefana Wyszyńskiego dla poszanowania godności
człowieka i wolności, szacunku do Ojczyzny i budowania wolnej i niepodległej Polski, ustanowił rok

2021 – Rok kardynała Stefana Wyszyńskiego”
– głosi uchwała. Dokument podkreśla zaangażowanie Prymasa Tysiąclecia “nie tylko w życie religijne, ale również w życie społeczne naszego Narodu
zagrożonego demoralizacją i powojenną dewastacją życia rodzinnego, brutalną ateizacją ze strony wojującego komunizmu, godzącego także w podstawowe
swobody i wolności obywatelskie”. Zauważono, że “swoje nauczanie kardynał Stefan Wyszyński opierał na człowieku, którego dobro powinno być centrum
życia społecznego i gospodarczego każdej społeczności”... “Prymas Tysiąclecia w swojej działalności kapłańskiej zwracał uwagę na przyrodzoną godność
człowieka, z której wypływają wszelkie prawa osoby ludzkiej. Był nie tylko głosicielem uniwersalnych wartości chrześcijańskich, ale także mężem stanu, który
jak sam mawiał »Kochał Ojczyznę więcej niż własne serce«”.z Takie przesłanie trzeba krzewić wśród najmłodszych, dlatego

Konfederacja Orderu Św. Stanisława BM
zaprasza dzieci i młodzież szkolną do udziału

W KONKURSIE PLASTYCZNO LITERACKIM

Kardynał Stefan Wyszyński
Prymas Tysiąclecia - darem dla Kościoła i Ojczyzny.
Życie, wiara, działalność, postawa i świadectwo kard. Stefana Wyszyńskiego
Uczestnicy Konkursu mogą zaprezentować się w trzech formach:
* prace plastyczne,
* prace literackie,
* prace multimedialne
Konkurs propagowany powinien być przez samorządy szkolne, kuratoria, placówki oświatowe,
jednostki samorządowe ale także diecezje i lokalne parafie.
Na uczestników Konkursu czekają specjalne dyplomy, dla wyróżnionych nagrody,
dla inicjatorów i organizatorów (z największą ilością prac) będą pamiątkowe medale.
Prace wykonywać można w terminie do 31 października 2021r.
Pracę należy opisać danymi uczestnika (imię, nazwisko, wiek, adres, szkoła-parafia-dom kultury etc),
danymi opiekuna (imię, nazwisko (księdza-katechety-nauczyciela-opiekuna oraz dołączyć
oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych
w przypadku ucznia niepełnoletniego oświadczenie takie składa jego rodzic/opiekun prawny)
.
Prace plastyczne w dowolnej technice i formacie przysłać na adres: Muzeum Monet i Medali Jana
Pawła II w Częstochowie, ul. Jagiellońska 67/71, 42-200 Częstochowa
Prace multimedialne (w wersji elektronicznej (do kilku minut, w formatach avi, mov)
przysyłać na: muzeum@jp2muzeum.pl
Prace literackie (w wersji elektronicznej, w pdf, do 5 stron) przysyłać na adres: konkurs@sw-stanislaw.pl
Decydować będzie data stempla pocztowego lub data wysłania maila.
Rozstrzygnięcie Konkursu i przekazanie nagród odbędzie się w listopadzie w formie
uwzględniającej aktualne warunki pandemiczne.
Prace oceniane będą przez specjalnie powołane Jury, składające się z wysokiej klasy artystów,
literatów, medalierów.
Szczegółowy Regulamin zamieszczony na stronie internetowej www.sw-stanislaw.pl oraz przesłany do
kuratoriów, jednostek samorządowych, placówek oświatowych oraz diecezji i parafii.

PRINCEPS

- Jarosław Sellin
Wicemininister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
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- JE dr hab.Wiesław Śmigiel
Biskup Toruński
KEP: przewodniczący Rady ds. Rodziny
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Konfederacji
Orderu Świętego Stanisława

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO
Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia - darem dla Kościoła i
Ojczyzny
1. Konkurs literacki zostanie przeprowadzony w dwóch, oddzielnie ocenianych,
kategoriach wiekowych
a). uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych,
b). uczniowie szkół ponadpodstawowych wszystkich typów.
2. Prace nie powinny przekraczać 5 stron zapisanych czcionką
12 Times New Roman.
3. Prace powinny dotyczyć ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego, a w szczególności:
- jego życia i działalności,
- jego zasług dla Kościoła i Ojczyzny,
- jego wpływu na najnowsze dzieje Polski,
- jego nauczania, zawartego w m. in. listach i homiliach,
- jego związków ze św. Janem Pawłem II,
Prace (szczególnie uczniów szkół ponadpodstawowych) mogą dotyczyć także
problemów współczesnych ukazanych z punktu wiedzenia nauczania Prymasa
Tysiąclecia.
4. Do pracy należy dołączyć uproszczony spis publikacji, z których korzystał
uczestnik (imię i nazwisko autora, tytuł książki oraz rok wydania; imię i nazwisko
autora, tytuł artykułu oraz nazwa czasopisma; w przypadku korzystania z
Internetu należy podać adres elektroniczny).
5. Dopuszcza się następujące formy pracy: rozprawka, charakterystyka,
opowiadanie, a także – szczególnie dla uczniów szkół ponadpodstawowych – esej,
felieton. Możliwe są także inne formy (np. wywiad, reportaż, utwór poetycki), pod
warunkiem zgodności z tematyką konkursu, o której mowa w pkt. 3.
6. Prace w formacie pdf należy przesłać w terminie do 31.10.2021 r drogą poczty
elektronicznej na adres e-mail konkurs@sw.stanislaw.pl
7. Prace powinna zawierać metryczkę: Imię i nazwisko autorki/autora, wiek, adres do
korespondencji, adres e-mail, nazwa i adres szkoły (parafii, domu kultury etc) oraz
imię i nazwisko opiekuna (nauczyciela, katechety, księdza etc).
8. Jury będzie brało pod uwagę m. in.:
- zgodność z tematem konkursu,
- oryginalność formy i ujęcia tematu,
- samodzielność sądów,
- poprawność językowo-stylistyczną.
9. Prace niesamodzielne zostaną odrzucone i nie będą podlegać ocenie.
10. Autorzy prac przekazują organizatorowi konkursu prawa autorskie i zgodę na
ich ewentualną publikację, także w mediach elektronicznych.
11. O sprawach nieobjętych regulaminem decyduje organizator.

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W związku z przystąpieniem do Konkursu plastyczno- literackiego „Kardynał Stefan Wyszyński”, ja, niżej
podpisany oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz umieszczenie ich na
stronie internetowej konkursu wraz z podaniem imienia, nazwiska i nazwy szkoły, do której uczęszcza
uczestnik/uczestniczka konkursu …………………........………………………………...………………………………………….…..,
mię, nazwisko uczestnika konkursu
ur. …………………………………………………………… w ………………………………………
ucznia klasy ………….
Szkoły …………………………...........................................................................…………
w …………….........................................…...………….. ,
zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych. Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. konkursu,
2) dane osobowe mogą zostać udostępnione w celach związanych z konkursem, a w szczególności na liście
uczestników konkurs oraz na liście wyróżnionych w konkursie organizowanym przez Konfederację Orderu
Świętego Stanisława,
3) podanie danych jest dobrowolne,
4) mam prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania oraz wycofania swoich danych,
5) przekazane prace stają się własnością Organizatora,
6) autorzy prac przekazują Organizatorowi Konkursu prawa autorskie i zgodę na wykorzystanie prac
i ewentualną ich publikację.

data....................

podpis..................................

