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STARGARDZKI KONKURS RELIGIJNY 

O JASNEJ GÓRZE 

Z OKAZJI 300 ROCZNICY KORONACJI OBRAZU JASNOGÓRSKIEGO 

 

 

1. Patronat: 

- Starosta Stargardzki – mgr Iwona Wiśniewska 

- Prezydent Miasta Stargardu – mgr Rafał Zając 

- Wójt Gminy Stargard – mgr inż. Kazimierz Szarżanowicz 

  

2. Organizatorzy: 

- Parafia pw. NMP Królowej Świata w Stargardzie – ks. kan. dr Janusz Posadzy 

- II Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Stargardzie – mgr Andrzej Kałuża 

  

3. Cele konkursu: 

- pogłębienie wiedzy nt. duchowej stolicy naszego Narodu; 

- kształtowanie postawy świadomego i odpowiedzialnego zaangażowania w działalność misyjną 

Kościoła; 

- inspirowanie uczniów do pogłębiania i zdobywania wiedzy na drodze poszukiwań i działania; 

- formowanie postawy zaufania Bogu i Najświętszej Maryi Pannie; 

- rozwijanie talentu plastycznego, umiejętności poznawczych i informatycznych; 

- kształtowanie wiary we własne siły, rozbudzenie dociekliwości i samodzielności; 

- promowanie zdolnych i ambitnych uczniów dekanatów stargardzkich. 

  

4. Uczestnicy i zasięg konkursu: 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych i 

szkół ponadpodstawowych, głównie z dekanatów: Stargard Wschód i Zachód. Uczestnicy z innych 

dekanatów - po uzgodnieniu z organizatorami. Kategorie konkursu: 

• uczniowie przedszkoli – konkurs plastyczny; 

• uczniowie klas 0-III szkoły podstawowej - konkurs plastyczny; 

• uczniowie klas IV-VII szkoły podstawowej - konkurs plastyczny; 

• uczniowie klas IV-VII - konkurs wiedzy; 

• uczniowie oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych - konkurs wiedzy;  

 

5. Etapy konkursu: 

Konkurs przebiega w dwóch etapach: szkolnym i dekanalnym: 

a) etap szkolny: 

- za przeprowadzenie etapu szkolnego odpowiedzialni są katecheci uczący w zgłoszonych do 

konkursu szkołach; 

- do każdej szkoły zostaną przesłane zestawy zadań do etapu szkolnego konkursu wiedzy. 

Informujemy, że z każdej szkoły, bądź zespołu szkół - do etapu dekanalnego kwalifikują się tylko trzy 

osoby, które uzyskały największą liczbę punktów oraz najlepsze trzy prace plastyczne ze zgłoszonych 

szkół; 

- przewidywany termin etapu szkolnego: do 17 października 2017 r.; 

- protokoły z etapu szkolnego wraz z pracami plastycznymi należy dostarczyć do dnia 20 

października 2017 r. na adres II Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Stargardzie  lub 

tylko protokoły na e-mail: m.miczkula@gmail.com; 

- w razie wątpliwości należy kontaktować się z organizatorami (odpowiedzialny ks. Marcin Miczkuła 

609 066 292). 

 

b) etap dekanalny:  

- 26 października 2017 r., o godz. 10.00 w II Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida w 

Stargardzie, ul. Mieszka I nr 4. Ogłoszenie wyników o godz. 12.00 w Kolegiacie pw. NMP Królowej 

Świata w Stargardzie, ul. Krzywoustego 12. 
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6. Formy (kategorie) konkursu: 

a) plastyczna – obejmuje uczniów przedszkoli i klas 0-III i IV-VII szkoły podstawowej: 

- uczniowie wykonują pracę plastyczną, przedstawiając wydarzenie wybranego fragmentu książki: 

 

„Panno Święta, co jasnej bronisz Częstochowy 

I w Ostrej świecisz Bramie! Ty, co gród zamkowy 

Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem! 

Jak mnie dziecko do zdrowia powróciłaś cudem 

(Gdy od płaczącej matki pod Twoją opiekę 

Ofiarowany, martwą podniosłem powiekę 

I zaraz mogłem pieszo do Twych świątyń progu 

Iść za wrócone życie podziękować Bogu), 

Tak nas powrócisz cudem na Ojczyzny łono”.  

 

lub „Matka Boska Częstochowska, ubrana perłami, 

Cała w złocie i brylantach, modli się za nami. 

Aniołowie podtrzymują Jej ciężką koronę 

I Jej szaty, co jak noc są gwiazdami znaczone. 

Ona klęczy i swe lice, gdzie są rany krwawe, 

Obracając, gdzie my wszyscy, patrzy na Warszawę. 

O Ty, której obraz widać w każdej polskiej chacie 

I w kościele i w sklepiku i w pysznej komnacie 

W ręku tego, co umiera, nad kołyską dzieci, 

I przed którą dniem i nocą wciąż się światło świeci. 

Która perły masz od królów, złoto od rycerzy, 

W którą wierzy nawet taki, który w nic nie wierzy, 

Która widzisz z nas każdego cudnymi oczami, 

Matko Boska Częstochowska, zmiłuj się nad nami!”. 

 

Prace należy wykonać samodzielnie, dowolną techniką, w formacie A3; 

 

b) wiedzy – obejmuje uczniów klas IV-VII szkoły podstawowej, oddziałów gimnazjalnych i szkół 

ponadpodstawowych: 

- uczniowie wykazują się wiedzą na temat Jasnej Góry na podstawie załączonych tekstów; 

  

7. Warunki uczestnictwa: 

- warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie szkoły (z podaniem formy uczestnictwa) do udziału w 

konkursie - do dnia 06 października 2017 r. na adres: II Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida 

w Stargardzie, ul. Mieszka I nr 4, lub e-mail: m.miczkula@gmail.com  

  

Literatura konkursowa: 

w załączeniu 

 

Prace oceniać będzie Komisja konkursowa powołana przez organizatorów. 


