Zgromadzenie Sióstr Służek
Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej
wraz ze wspierającymi
inicjatywę Szkołami

do wzięcia udziału w I EDYCJI
Międzyszkolnego Parafialnego Konkursu „Milion od Honorata”
o życiu i działalności patriotycznej i apostolskiej
bł. Honorata Koźmińskiego na terenach zaboru rosyjskiego.
Drodzy Dyrektorzy, Księża Proboszczowie,
Siostry Zakonne, Katecheci, Nauczyciele i Wszyscy Zainteresowani
w szczególnym roku upamiętniającym 100. rocznicę śmierci bł. Honorata Koźmińskiego
przygotowaliśmy ciekawą, multimedialną wersję konkursu przybliżającą Jego osobę.
Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych. W nietypowej, atrakcyjnej formie konkursowej uczestnicy mogą:
- zdobyć wiedzę na temat świętych Polaków,
- poznać życie i działalność bł. Honorata Koźmińskiego
- pogłębić wiedzę na temat historii Polski pod zaborem rosyjskim.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dnia 22 czerwca 2016 r. wydał uchwałę ustanawiającą
rok 2017 Rokiem bł. Honorata Koźmińskiego. Czytamy w niej: w „roku 2016 przypada 100.
rocznica śmierci bł. Honorata Koźmińskiego, kapucyna, który całym swoim życiem dowiódł,
że wartości, którymi się kierował, i działania, jakie podejmował, służyć miały drugiemu
człowiekowi, a zwłaszcza temu najbiedniejszemu, najbardziej potrzebującemu – jego
rozwojowi zarówno duchowemu, jak i społecznemu. Rozwojowi tak istotnemu, zwłaszcza
w trudnych latach niewoli narodowej i niezbędnemu dla podtrzymania, za wszelką cenę,
polskiej wspólnoty narodowej, zarówno w sferze duchowej, jak i materialnej. Podkreślając
wybitne zasługi bł. Honorata Koźmińskiego w działalności niepodległościowej oraz na polu
pracy społecznej, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu jego

dorobku dla dziedzictwa narodowego, ustanawia rok 2017 Rokiem bł. Honorata
Koźmińskiego”.
Z tej racji zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie, który będzie obejmował
wiedzę odnoszącą się do życia i duchowości bł. Honorata Koźmińskiego oraz historii Polski
pod zaborem rosyjskim.

Konkurs odbędzie się w 3 etapach:
- I etap – Eliminacje szkolne lub parafialne w formie testu pisemnego - 17 XI 2017 r.
(piątek); godz. 10.00 na terenie własnej szkoły lub parafii
- II etap – Konkurs Międzyszkolny Parafialny w formie multimedialnej gry „Milion
od Honorata” - 16 III 2018 r. (piątek); godz. 9.00 na terenie szkół w Mariówce, Płocku,
Łomży i Sandomierzu
- III etap – Finał Konkursu w formie multimedialnej gry „Milion od Honorata”
i pisemnego wypracowania - 08 VI 2018 r. (piątek); godz. 10.00 na terenie Szkół
im. Św. Królowej Jadwigi w Mariówce
Formularz

zgłoszeniowy

ze strony www.milionodhonorata.pl należy

przesyłać

najpóźniej do 10 XI 2017 r. (piątek); uczestników do konkursu należy zgłaszać według
następujących rejonów:
Mariówka
s. Maria Kajdan
Szkoły im. Św. Jadwigi w Mariówce 3a, 26400 Przysucha
tel. 48 675 38 18; mail: mariowka@onet.pl
Łomża:
s. Małgorzata Szyszka
ul. Radziecka 4, 18-400 Łomża
tel. 663 365 189
mail: lomza1@onet.pl

Płock,
s. Agnieszka Kłosińska
ul. Kościuszki 14, 09-402 Płock,
tel. 669 456 806
mail: plock1@onet.pl
Sandomierz,
s. Małgorzata Kobylarz
Mroczków Gościnny 2, 26-300 Opoczno
tel. 512 171 460
mail: sandomierz1@onet.pl

Finalista i Laureaci konkursu otrzymają rzeczowe nagrody I, II i III stopnia oraz dyplomy.
Uczestnicy Finału konkursu otrzymają dyplomy. Szkoły Finalistów i Laureatów zostaną
uhonorowane dyplomami. Bliższe informacje na temat nagród organizatora umieszczone
są na stronie internetowej www.milionodhonorata.pl.
Regulamin, szczegółowe informacje i potrzebne materiały zostały umieszczone
na stronie konkursowej www.milionodhonorata.pl. W razie jakichkolwiek wątpliwości
wszelkie zapytania można kierować do osoby odpowiedzialnej za koordynację
konkursu: s. Agnieszka Kłosińska tel. 669 456 806 lub email: plock1@onet.pl
KOMITET ORGANIZACYJNY KONKURSU

