
 

 

 

 

„A praca moja zawsze teraz niech przynosi owoce dobre  

i niech służy wszystkim ludziom na pożytek:  

teraz tak będę pracował,  

że na końcu będę mógł zawsze powiedzieć, 

 że zrobiłem tyle i tak jak mogłem”  

(„Pamiętnik”, 11 sierpnia 1931r.) 

 

 

100 LAT Z WICKIEM 

Konkurs upamiętniający 100 – lecie rozpoczęcia nauki 

przez błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego 

w murach naszej szkoły 

 

 

 

 

Chełmża, listopad 2022 



Głównym celem konkursu jest propagowanie wśród młodzieży heroicznej postawy księdza 

St. W. Frelichowskiego oraz zachęcanie do stawiania błogosławionego jako autorytetu i 

wzoru. 

 

Cele szczegółowe: 

1. Ukazanie postaci błogosławionego jako autorytetu i wzoru do naśladowania 

2. Poszerzenie i utrwalenie wiedzy o życiu błogosławionego 

3. Upamiętnienie 110 rocznicy urodzin  błogosławionego 

4. Upamiętnienie daty 100 rocznicy rozpoczęcia nauki błogosławionego w naszej szkole 

5. Rozwijanie zdolności literackich i artystycznych uczniów 

6. Rozwijanie kreatywności uczniów 

7. Rozwijanie umiejętności IT uczniów 

8. Kształtowanie postaw patriotycznych 

9. Promocja szkoły w środowisku 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

1. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów ZS w Chełmży. 

2. Konkurs jest wydarzeniem cyklicznym, rozpoczynającym się 01.01.2023 r., 

a kończącym 31.03.2023 r. 

3. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie  się 17 kwietnia 2023 r. podczas konferencji 

w 75. rocznicę  pośmiertnego odznaczenia błogosławionego Krzyżem Oficerskim 

Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi położone w walce o Demokrację 

i Niepodległość. 

Tytuł konferencji:  

Błogosławiony Stefan Wincenty Frelichowski – nauczyciel szlachetności, pokoju  

i pojednania 

4. Konkurs jest wydarzeniem cyklicznym podzielonym na trzy etapy. 

Etap I  



Upamiętnienie daty narodzin (22 stycznia 1913 r.) – konkurs na prezentację 

multimedialną, ukazującą postać błogosławionego oczami młodego człowieka, pt. 

„Błogosławiony Stefan Wincenty Frelichowski mój krajan”. 

 

KRYTERIA OCENIANIA: 

– zgodność treści prezentacji z hasłem przewodnim konkursu 

– poprawność merytoryczna informacji zamieszczonych w prezentacji 

– przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji 

– adekwatność zastosowanych narzędzi i efektów do przedstawianych treści 

– techniczna poprawność wykonania 

– estetyka i efekt wizualny 

– kreatywność przy wykonywaniu zadania 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

Prezentacje muszą być wykonane indywidualnie. 

Uczestnicy konkursu przygotowują jedną prezentację multimedialną pt. 

„Beatyfikowany Stefan Wincenty Frelichowski – mój krajan”. 

Prezentacja multimedialna musi być opracowana w programie Microsoft Power Point 

o objętości od 12-20 slajdów; wewnętrzna organizacja i ilustracja slajdów dowolna. 

Prezentacja powinna być wysłana do katechety na adres mailowy do 31 stycznia 2023 

roku. 

W prezentacji powinny się zawierać dane osobowe autora pracy (imię, nazwisko, 

klasa). 

Prezentacje biorące udział w konkursie powinny być pracami autorskimi, wcześniej 

nie publikowanymi i nie przedstawianymi w innych konkursach. 

Prezentacja konkursowa powinna być przygotowana przez autora w sposób 

samodzielny. 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły, a uroczyste 

wręczenie nagród 17 kwietnia. 

 

Etap II  

Upamiętnienie daty śmierci (23 luty 1945) - konkurs fotograficzny „Czyńmy ten pokój 

w rodzinach naszych przez wzajemne poszanowanie i  miłość braterską”  

(S. Frelichowski, Pokój czyniący, Wiadomości Kościelne Parafii NMP w Toruniu, 



03.09.1939 r.) – fotografia przedstawiająca protest przeciwko złu, afirmację życia, 

miłości, idei poszanowania drugiego człowieka. 

 

 

KRYTERIA OCENIANIA: 

- zgodność fotografii z tematem konkursu,  

- poziom techniczny,  

- inwencja twórcza,  

- ciekawe zaprezentowanie tematu. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

Prace muszą być wykonane osobiście przez uczestnika konkursu, z nadaniem tytułu. 

Uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy prace w formie plików cyfrowych.  

Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich na 

rzecz szkoły o których mowa art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach 

autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83).  

Prace konkursowe należy przesłać do katechetów na adres mailowy do dnia 28 lutego 

2023. 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły, a uroczyste 

wręczenie nagród 17 kwietnia. 

Wszystkie prace konkursowe będą wyeksponowane podczas uroczystego wręczenia 

nagród. 

 

Etap III  

Upamiętnienie daty przyjęcia sakramentu kapłaństwa (14 marzec 1937) - konkurs 

literacki - esej  pt. „Ja nie jestem księdzem na jutro. Ja jestem księdzem na dziś –  jak 

sprawić, by żyć, tak jakby jutra miało nie być w świetle życia Wicka z Chełmży”. 

 

KRYTERIA OCENIANIA: 

- zgodność pracy z tematyką Konkursu,  

- oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu,  

-  sposób ujęcia tematu 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 



Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:  

1) podejmować temat Konkursu; 

 2) być napisana samodzielnie;  

3) liczyć maksymalnie 2 strony formatu A4, powinna być napisana komputerowo w 

programie Word (marginesy: 1,5 cm, czcionka: Times New Roman, rozmiar czcionki: 

12, odstępy między wierszami – interlinia –1,5);  

4) nie może być nagrodzona w innych konkursach, wykonana i wydana przed 

ogłoszeniem wyników. 

 5) powinna zostać dostarczona do katechetów w wersji papierowej w trzech 

egzemplarzach (1 oryginał + 2 kserokopie) do dnia 31 marca 2023 roku. 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły, a uroczyste 

wręczenie nagród 17 kwietnia. 

 

 

Organizator 

Ks. Marcin Szlesiński 

 


