SP w Bruszewie w konkursie o Prymasie Tysiąclecia
Rok 2020 jest rokiem szczególnym bowiem 7 czerwca 2020 planowana jest
uroczystość Beatyfikacji Sługi Bożego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Szkoła
Podstawowa w Bruszewie włączyła się w szeroki program przygotowań do tej uroczystości.
Postanowiliśmy poznać szerzej osobę Prymasa Tysiąclecia syna ziemi łomżyńskiej. Dobrą
okazją stał się konkurs o Prymasie Wyszyńskim.
27 lutego 2020 r. odbyła się XVIII edycja konkursu historycznego „Epoka Prymasa
Tysiąclecia” pod honorowym patronatem Dyrektora Oddziału IPN w Białymstoku.
Organizatorami przedsięwzięcia był Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im.
Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie.
Celem konkursu skierowanego do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych
i ponadgimnazjalnych jest upowszechnienie wiedzy o osobie i dziedzictwie Stefana
Kardynała Wyszyńskiego oraz rozbudzenie zainteresowań uczniów najnowszą historią Polski.
Uczestnicy konkursu powinni orientować się zarówno w biografii Prymasa Tysiąclecia, jak i
jego dorobku. Ponadto wymagana jest pogłębiona wiedza z historii Polski z lat 1901 – 1989
we wskazanym przez regulamin konkursu zakresie. W roku szkolnym 2019/2020 zakres
zagadnień historycznych obejmował życie polityczne, gospodarcze i kulturalne państwa
polskiego w latach 1970 – 1981. Uczestnicy wyłonieni w eliminacjach szkolnych mieli do
napisania test. Do części ustnej zarówno w kategorii gimnazjów, jak i szkół średnich
zakwalifikowanych zostało po pięć osób. W etapie finałowym wzięło udział 9 szkół
podstawowych oraz 17 szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Komisji
konkursowej przewodniczył Naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w
Białymstoku dr hab. Krzysztof Sychowicz, a w jury zasiadła m. in. pani Iwona Czarcińska z
Instytutu Prymasowskiego Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Wśród uczestników etapu finałowego znaleźli się uczniowie Szkoły Podstawowej
w Bruszewie Piotr Faszczewski, Magda Jamiołkowska i Martyna Milewska, przygotowani
pod kierunkiem nauczyciela historii Jacka Tomkiela. Po przeprowadzeniu eliminacji
pisemnych i ustnych komisja przyznała Piotrowi Faszczewskiemu 2 miejsce indywidualnie
w kategorii szkół podstawowych na 27 uczestników etapu finałowego konkursu. Gratulujemy
Piotrowi ogromnej wiedzy i życzymy dalszych sukcesów.
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