
„PRYMAS TYSIĄCLECIA  KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI”-
II EDYCJA

archidiecezjalny konkurs wiedzy

Organizatorzy:
Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej Warszawskiej
doradcy metodyczni nauczania religii

Cele Konkursu:
1. Poznanie życia i działalności Prymasa Stefana Wyszyńskiego.
2. Uświadomienie uczniom wielkości zasług Prymasa dla Kościoła i Ojczyzny. 
3. Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów postaciami, które pozytywnie zapisały się w 

historii Polski.
Adresaci konkursu:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4 – 8 szkół podstawowych i będzie przeprowadzony w
dwóch kategoriach wiekowych:

 Klasy 4-6
 Klasy 7-8

Terminy realizacji konkursu

I etap- szkolny
 Zgłoszenia szkół przyjmowane są do 30 września 2020 roku wyłącznie drogą elektroniczną

na adres xmarcinklotz@mkw.pl
 Etap szkolny odbywa się we wszystkich placówkach biorących udział w konkursie w dniu 

24.11.2020.
 Zestaw pytań testowych przekazany zostanie do każdej ze zgłoszonych szkół drogą 

elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas zgłoszenia.
 Na rozwiązanie testu uczniowie mają 45 minut.
 Szkolna komisja konkursowa wyłania 5 uczniów ze szkoły, którzy zdobyli najwyższy wynik

z testu i zgłasza do organizatora konkursu do dnia 27.11.2020 drogą mailową a oryginał 
protokołu i zgody rodziców na udział dziecka w konkursie pocztą na adres Wydziału.

II etap- archidiecezjalny
1. Etap archidiecezjalny odbędzie się 16 lutego 2021r. o godz. 12.00 w Kurii Metropolitalnej 

Warszawskiej ul. Miodowa 17/19.
2. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 7 kwietnia 2021. Lista laureatów zostanie ogłoszona 

na stronie http://katecheci.archwwa.pl.
3. Wszyscy laureaci wraz z opiekunami zaproszeni są na Galę Finałową, która odbędzie się w 

Auli wykładowej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie przy ul. Dewajtis 
3 dnia 22 kwietnia 2021 o godz. 12.00.

Lektury:
1. Piotr Kordyasz, Stefek - opowiadania o dzieciństwie Stefana Kardynała Wyszyńskiego.
2. Bp Andrzej Franciszek Dziuba, Kardynał Stefan Wyszyński.
3. Życiorys Stefana Kardynała Wyszyńskiego podany na końcu Informatora 

Katechetycznego.

Osoby odpowiedzialne za konkurs:
Klasy 4-6 
Beata Zielińska tel. 509 936 774 email: bz.zielinska@gmail.com
Klasy 7-8 



Zofia Zawadzka tel. 503 846 973 email: zosiazmisia@wp.pl

Załącznik nr 1 do Regulaminu Archidiecezjalnego Konkursu Wiedzy „PRYMAS TYSIĄCLECIA 
KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI”

ZGODA RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA

Imię i nazwisko dziecka …………………………….. Klasa ………………….…………….. Nazwa

i adres szkoły………………………………………………………………………….. 

OŚWIADCZENIE

 Ja  ………………………………………  (imię  i  nazwisko)  w  związku  z  przystąpieniem  do
Archidiecezjalnego  Konkursu  Wiedzy  „PRYMAS  TYSIĄCLECIA  KARDYNAŁ  STEFAN
WYSZYŃSKI”, oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych
osobowych stanowiącą załącznik nr 2 do regulaminu konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie
danych osobowych mojego dziecka, które jest uczestnikiem w/w konkursu, do celów związanych z
jego udziałem w tym konkursie. 

………………………..…………………… 
data i podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

Wyrażam zgodę na publikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka (ewentualnie szkoły, klasy, 
liczby zdobytych punktów, zajętego w konkursie miejsca) oraz wizerunku za pomocą środków 
społecznego przekazu, w związku z powyższym konkursem, w celu promocji, relacji z przebiegu 
konkursu i ogłoszenia jego wyników. 

…………………………………….…..… 
data i podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

…………………………
   miejscowość data



Załącznik nr 2
do Regulaminu Archidiecezjalnego Konkursu Wiedzy
„PRYMAS TYSIĄCLECIA KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI”

KLAUZULA INFORMACYJNA 
Organizator konkursu informuje, że:
1. Administratorem danych jest Archidiecezja Warszawska, ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa. 
2. Został ustanowiony Inspektor ochrony danych, iod@archwwa.pl 
3. Celem przetwarzania danych jest organizacja konkursu, w celu promocji w związku z konkursem
Wiedzy „PRYMAS TYSIĄCLECIA KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI oraz udokumentowanie jego 
przebiegu w periodyku i w Internecie.
4. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda. 
5. Odbiorcami danych są: podmioty przetwarzające dane w Internecie i w czasopismach oraz 
Archidiecezja Warszawska.
6. Dane nie będą/będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
7. Dane Pani/Pana dziecka będą przetwarzane przez czas związany z kanonicznym procesem 
kanonizacyjnym.
8. Przysługuje Pani/Panu o prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 
prawo do domagania się ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w 
dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
10. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Niepodanie powyższych danych osobowych (nie dotyczy
wizerunku) skutkuje brakiem możliwości  wzięcia  udziału Pani/Pana dziecka w konkursie.  Brak
zgody na użyczenie wizerunku dziecka nie skutkuje żadnymi sankcjami.  
11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych. 
Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6, 01–015 Warszawa, adres e- mail: kiod@episkopat.pl.

Załącznik nr 3
do Regulaminu Archidiecezjelnego Konkursu Wiedzy
„PRYMAS TYSIĄCLECIA KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI”



………………………………………
                            data

Szkoła ……………………………..…………

PROTOKÓŁ
z przebiegu etapu szkolnego

Archidiecezjelnego Konkursu Wiedzy
„PRYMAS TYSIĄCLECIA KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI”

Komisja w składzie:
Przewodniczący: ……………………..………………..…
Członkowie:            ……………………..……………..…….

……………………..………………..…

po sprawdzeniu testów kwalifikuje do etapu dzielnicowego następujących uczniów: 

Imię i nazwisko ucznia klasa Imię i nazwisko
opiekuna 

Telefon i e-mail
kontaktowy opiekuna

Podpisy Komisji Konkursowej

Oświadczenie nauczyciela
Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  w  celu  przeprowadzenia
Archidiecezjelnego  Konkursu  Wiedzy  „PRYMAS  TYSIĄCLECIA  KARDYNAŁ  STEFAN
WYSZYŃSKI”. Dane będą przetwarzane przez Archidiecezję Warszawską (Wydział duszpasterstwa
dzieci i młodzieży). Więcej informacji na temat przetwarzania danych u Administratora. Kontakt do
wydziału: lrprzybylski@mkw.pl. Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod@archwwa.pl

……………………………………………………………
podpis nauczyciela


