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Głównym celem Projektu ”Stefan Kardynał Wyszyński – Prymas na Tysiąclecia” będzie upowszechnienie wie-
dzy o osobie, życiu i działalności Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz kształtowanie postaw uczestników 
projektu i promowanie wartości, którym wierny był Prymas Tysiąclecia. 
 

Uczestnikami Projektu będą: 
 

 reprezentacje (od 2 do 5 osób) szkół podstawowych (kl. IV-VI) i gimnazjalnych 
 uczestnicy indywidualni ze szkół podstawowych (kl. I-III) 
 nauczyciele ze szkół podstawowych i gimnazjalnych 

 

ORGANIZATOR  

Fundacja BO WARTO 

WSPÓŁORGANIZATORZY/PARTNERZY/PATRONI (założeniowo) 
 

 Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego  

 Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego 

 Kuratoria Oświaty 

 Kuria Archidiecezji Warszawskiej 

 Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl 

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU 

listopad 2013 r. – maj 2014 r.  

Ramowy harmonogram Projektu: 

 

 

 

 Ramowy harmonogram Projektu: 
  

    do 13 grudnia 2013 r.  nabór placówek do Projektu 

    do 20 grudnia 2013 r. 
potwierdzenie rejestracji placówek na stronie Fundacji 
www.fundacjabowarto.pl 

    styczeń – 15 kwietnia 2014 r. 
przygotowywanie prac konkursowych i raportów z realizacji lekcji  
o Stefanie Kardynale Wyszyńskim i nadesłanie ich do Fundacji 

    16 kwietnia – 20 maja 2014 r. 
ocena prac konkursowych i ogłoszenie wyników na stronie Fundacji 
www.fundacjabowarto.pl 

    28 - 31 maja 2014 r. (1 dzień) uroczyste wręczenie nagród dla laureatów Konkursu 
 

 

 

MIEJSCE REALIZACJI   

1) przygotowywanie prac konkursowych – cała Polska 

2) koordynacja, ocena prac i wręczenie nagród – Warszawa 
 

ZASIĘG  PROJEKTU 

ogólnopolski 
 

PLANOWANA LICZBA UCZESTNIKÓW 

ok. 300  osób  

OPIS PROJEKTU 

 

 

 



  

Fundacja BO WARTO – opis ogólnopolskiego Projektu ”Stefan Kardynał  Wyszyński – Prymas na Tysiąclecia”  

 

Projekt składa się z czterech części/konkursów adresowanych do innej grupy odbiorców i tak jego uczestnicy 
będą mogli wziąć udział w następujących konkursach: 
 

 

1.  Konkurs Plastyczny dla uczniów kl. I-III szkół podstawowych, w ramach którego dzieci wykonają  
   prace malarskie w formacie A4 na temat będący również tytułem całego projektu. 

 
 

2.  Konkurs na Album  dla uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych, którego głównym zadaniem będzie 
wykonanie przez reprezentację szkolną (od 2 do 5 uczniów) albumów zawierających  informacje o ży-
ciu, nauczaniu i posłudze Prymasa Tysiąclecia, własnoręczne ilustracje inspirowane cytatami z na-
uczania Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz refleksje uczniów na temat ”Moje spotkanie ze Stefa-
nem Kardynałem Wyszyńskim”.  Wymagania techniczne i formatowe albumu zostały określone 
szczegółowo w regulaminie projektu. 

 
 

3.  Konkurs na Prezentację multimedialną dla uczniów szkół gimnazjalnych będzie wymagał od jego 
uczestników (od 2 do 5 osobowej reprezentacji szkoły) przygotowania prezentacji zawierającej in-
formacje o życiu, nauczaniu i posłudze Prymasa Tysiąclecia, scany własnoręcznie wykonanych ilustra-
cji lub grafiki  inspirowane cytatami z nauczania Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz krótkie filmiki 
włączone w prezentację zawierające wypowiedzi/refleksje uczniów na temat ”Moje spotkanie ze Ste-
fanem Kardynałem Wyszyńskim”. Wymagania techniczne i formatowe prezentacji zostały określone 
szczegółowo w regulaminie projektu. 

 
   

4.   Konkurs na Scenariusze lekcji dla nauczycieli szkół podstawowych  i gimnazjalnych, którego głów-
ną ideą jest przygotowanie 3. autorskich scenariuszy/konspektów zajęć o Stefanie Kardynale Wy-
szyńskim oraz przeprowadzenie według nich lekcji. Potwierdzeniem rzeczywiście odbywających się 
lekcji będzie raport z ich realizacji przygotowany przez nauczycieli i przesłany do Fundacji. Zarówno 
scenariusze lekcji, jak i raport będzie przygotowany według wymogów umieszczonych w regulaminie 
projektu. 

 
 
 
Placówki, które zgłoszą do Projektu swoich uczniów zostaną poproszone o wcześniejsze przeprowadzenie 
eliminacji do ww. konkursów, gdyż do oceny przez grono jury będzie można wysłać tylko trzy najlepsze prace 
(ograniczenie to nie dotyczy konkursu dla nauczycieli). Tym samym w Konkursie będzie brała udział znacznie 
większa liczba uczestników niż ilość prac nadesłanych do oceny przez konkursowe jury. 
 
W składach jury pojawią się plastycy, metodycy, teologowie, historycy, pedagodzy, znawcy osoby i działalno-
ści Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz przedstawiciele sponsorów i organizatora. 
 
Laureaci Konkursów (miejsca od I do III i ewentualne wyróżnienia) otrzymają nagrody rzeczowe, a pozostali uczestni-
cy oraz opiekunowie i placówki dyplomy i podziękowania. 

 

 

 
 

 

 


