
 

 

Regulamin Konkursu Religijnego 

„Jeśli chcesz doznać łaski, jedź do Prostyni” 

 

Patronat honorowy: 

Jego Ekscelencja Ks. Bp Tadeusz Pikus - Ordynariusz Diecezji Drohiczyńskiej 

Wójt Gminy Małkinia Górna Bożena Kordek 

Organizatorzy:  

- Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie;  

- Parafia Trójcy Przenajświętszej i św. Anny w Prostyni. 

- Szkoła Podstawowa  im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie 

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prostyni 

 

Cele konkursu:  

1. Pogłębienie wiedzy dotyczącej podstawowej prawdy wiary dotyczącej dogmatu o Trójcy 

Świętej. 

2. Ukazanie różnych sposobów oddawania czci Trójcy Świętej. 

3. Szerzenie kultu Trójcy Świętej. 

4. Poznanie historii jedynego w Polsce Sanktuarium Trójcy Przenajświętszej i św. Anny  

w Prostyni. 

5. . Uwrażliwienie na cuda i łaski jakie można otrzymać pielgrzymując do Sanktuarium w 

Prostyni.  

6. Kształtowanie umiejętności plastycznych,  literackich i informatycznych. 

7. Wyszukiwanie, rozwijanie zdolności i promocja talentów.  

 

Zasady konkursu:  



1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu Diecezji 

Drohiczyńskiej i spoza niej. 

2. Konkurs będzie przebiegał w kategoriach:  

- kategoria I –uczniowie w przedziale wiekowym 7-11 lat: 

* praca plastyczna przedstawiająca dzieje, legendy, ważne wydarzenie Sanktuarium w 

Prostyni, 

- kategoria II – uczniowie w przedziale wiekowym 12-15 lat: 

* praca plastyczna przedstawiająca dzieje, legendy, ważne wydarzenie Sanktuarium w 

Prostyni, 

* praca literacka – wiersz mówiący o historii, cudach, objawieniach i legendach 

prostyńskiego sanktuarium,  

* prezentacja multimedialna przedstawiająca objawienia, historię, cuda, i legendy 

prostyńskiego sanktuarium.  

 

3. Praca plastyczna: format A3, technika dowolna, wykonana samodzielnie, przez jednego 

autora z materiałów trwałych.  

4. Praca literacka: czcionka Times New Roman 14, do dwóch stron formatu A4.  

5. Prezentacja multimedialna: przygotowana w programie Power Point. Powinna zawierać 

nie więcej niż 25 slajdów.  

 

Na odwrocie prac plastycznych i  literackich należy czytelnie podać następujące informacje:  

-imię i nazwisko autora pracy,  

-wiek i klasę autora pracy,  

-nazwę i adres szkoły z numerem telefonu,  

-imię i nazwisko opiekuna   

Płytę z prezentacją multimedialną należy podpisać i dołączyć do niej metryczkę /zał. wyżej/ 

6. Każda szkoła dołącza kartę zgłoszeniową według wzoru (załącznik nr 2) oraz zgody na 

przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu (załącznik nr 3). 

7. Szkoły przystępujące do konkursu mogą przesłać maksymalnie po trzy prace z każdej 

kategorii. W przypadku szkół, gdzie ilość uczniów biorących udział w danej kategorii 

wiekowej przekracza 50 - prac może być po 6.  

8. Termin składania prac upływa 11 maja 2018r. - decyduje data stempla pocztowego.  

9. Prace należy przesyłać na adres organizatora lub dostarczyć osobiście na adres: 

Szkoła Podstawowa 

 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie 

ul. Prymasa Tysiąclecia 49 



07-319 Prostyń 
z dopiskiem: Konkurs Religijny 

 

10. Prace oceni Jury powołane przez organizatorów.  

11. Za zajęcie I, II i III miejsca w konkursie plastycznym, literackim oraz multimedialnym 

laureaci otrzymają nagrody rzeczowe. 

12. Wyniki konkursu zostaną podane 19 maja 2018 roku na stronach internetowych 

organizatorów. Katecheci odpowiedzialni są za przekazanie informacji nagrodzonym 

uczniom, ich rodzicom, dyrektorowi szkoły, proboszczowi oraz dołożenie wszelkich starań, 

aby laureaci przybyli na wręczenie nagród 14 czerwca 2018 roku do Szkoły Podstawowej im. 

Jana Pawła II w Prostyni.  

13. Prace prezentowane będą na wystawie pokonkursowej w Bazylice Mniejszej w Prostyni  

od 20 maja  do Uroczystości Nałożenia Koron Trójcy Przenajświętszej 27 maja 2018 roku. 

14. Wszelkie sporne kwestie rozstrzygają organizatorzy. 

15. Wszystkie informacje o konkursie oraz niezbędne formularze do pobrania są umieszczone 

na stronach: www.katecheza.drohiczynska.pl; www.parafiaprostyn.pl; 

www.spprostyn.malkiniagorna.eu; www.spkielczew.malkiniagorna.pl  

 

 

16. Literatura: 

1. Ks. Paweł Rytel-Andrianik, „Sanktuarium Trójcy Przenajświętszej i św. Anny w 

Prostyni”, Drohiczyn-Rzym-Oksford 2010 (dostępna na stronie parafialnej w formacie 

PDF) https://drive.google.com/file/d/0B2YjchuX7IBeNVNxQnR5azlvUEU/view  

2. Ewa Jakubik, „Kapliczki i Krzyże przydrożne w parafii Prostyń”, Prostyń 2013 

3. Strona internetowa parafii: (www.parafiaprostyn.pl) 

4. Katechizm Kościoła Katolickiego (232-267) 

http://www.katechizm.opoka.org.pl/rkkkI-2-1.htm  

 

Osoby do kontaktu:  

Ks. Łukasz Suszko tel. 29 644 90 90 oraz tel. 722 311 567, 

Dorota Koroś, tel. 606 310 072  
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