
Konkurs „Przydrożne kapliczki i krzyże” 

Organizator: - Portal www.infotydzień.info 

Współorganizator: 

- Muzeum Ziemi Wieluńskiej 

- Gminny Ośrodek Kultury w Lututowie 

- Muzeum Okręgowe w Sieradzu  

Cele konkursu: 

- Poszerzenie zainteresowań młodych ludzi przez zwrócenie ich uwagi na otaczającą sztukę 

- Ukazanie historii obiektów architektury sakralnej – kapliczek i krzyży regionu sieradzkiego i 

wieluńskiego 

- Pogłębienie wiedzy o tradycjach ludowych i religijnych naszych „małych ojczyzn” 

- Uczenie umiejętności dostrzegania piękna w naszym najbliższym otoczeniu 

- Ocalenie od zapomnienia szczególnych miejsc ludowego kultu 

Patronat nad konkursem objął Poseł RP Piotr Polak.  

Fundator  nagród: Poseł RP Piotr Polak 

REGULAMIN KONKURSU 

1. Konkurs składa się z dwóch etapów: 

- powiatowego  

- regionalnego 

i dwóch kategorii: 

- szkoły podstawowe 

- gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne 

2. Aby wziąć udział w konkursie należy przygotować album bądź prezentację multimedialną, w skład 

której wejdzie: 

- opracowanie dokumentacji opisowo - fotograficznej wybranej kapliczki lub krzyża 

3. Praca powinna zawierać: 



a) zdjęcia 

b) opis zawierający następujące informacje: 

- lokalizacja 

- miejsce i rok powstania kapliczki lub krzyża 

- szczegółowy jej opis ( rodzaj - np. nadrzewna, figura przydrożna,  kogo przedstawia, czy to jest krzyż czy 

kapliczka, charakterystykę otoczenia, w którym się znajduje, itp.) 

- imię i nazwisko fundatora 

- intencję powstania obiektu 

- informacje dotyczące artysty ludowego, będącego wykonawcą rzeźby, figury, malowidła stanowiącego 

treść kapliczki (mile widziany wywiad) lub  krzyża 

- informacje dotyczące osób opiekujących się wybraną kapliczką  lub krzyżem ( wywiad dotyczący 

renowacji obiektów sakralnych oraz wszelkie wiadomości na temat szkód powstałych w wyniku działań 

atmosferycznych, bądź zniszczeń dokonanych przez ludzi) 

- ciekawostki, anegdoty związane z opisywaną kapliczką lub krzyżem 

- informacja, czy dana kapliczka lub krzyż jest zabytkiem 

- fotografie, ilustracje. 

4. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

z terenu powiatów poddębickiego, sieradzkiego, wieluńskiego i wieruszowskiego. 

5. Prace należy złożyć w: 

- dla powiatu wieluńskiego w Muzeum Ziemi Wieluńskiej, 98-300 Wieluń, ul. Narutowicza 13, adres  e-

mail: mzw@poczta.onet.pl 

- dla powiatu wieruszowskiego w Gminnym Ośrodku Kultury w Lututowie, 98-360 Lututów, ul. 

Wieruszowska 17, adres e-mail: gok.lututow@wp.pl 

- dla powiatu sieradzkiego  w Muzeum Okręgowym w Sieradzu,  98-200 Sieradz, ul. Dominikańska 2, 

adres e-mail:  mos@pro.onet.pl 

w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2015 r.  

6. Prace można także nadsyłać  pocztą lub drogą mailową na wskazane wyżej adresy.  



7. Rozstrzygnięcie etapu powiatowego konkursu nastąpi  na początku czerwca 2015 r. Szczegółowa data 

zostanie ogłoszona na stronie portalu Infotydzień oraz stronach poszczególnych organizatorów 

powiatowych. 

8. Laureaci (trzy miejsca) etapu powiatowego wezmą udział w etapie regionalnym.  

9. Wybrane przez organizatorów  prace zostaną opublikowane bezpłatnie na stronach portalu 

Infotydzień, z zachowaniem autorów prac.  

10. Uczestnicy konkursu przekazują prawa autorskie, dotyczące wykonanych prac na rzecz organizatorów 

i współorganizatorów konkursu. 

11. W sprawach spornych organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji regulaminu. 

12. Organizatorzy przewidują nagrody: 

- nagrody książkowe i dyplomy na etapie powiatowym 

- tablety i nagrody książkowe na etapie regionalnym 

 


