KONKURS „MIKOŁAJKI 2021”
organizowany przez Ks. Grzegorza Łomzika – proboszcza parafii
św. Brata Alberta w Jabłonce Borach
1.

Plastyczny – „DZIEŁO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA PODEJMOWANE PRZEZ
WSPÓŁCZESNYCH” – praca plastyczna dowolną techniką w formacie A-3.
Każda praca niech będzie na odwrocie opisana dokładnym adresem wykonawcy (imię i
nazwisko, klasa oraz dane szkoły). Proszę podać również numer telefonu osoby dorosłej,
opiekuna w celu dalszego kontaktu w sprawach prac.

2.

Humanistyczny – należy napisać oraz przesłać do oceny wiersz lub utwór prozatorski
(autorskie opowiadanie, artykuł lub rozprawkę) na temat – „DZIĘKI NIEKTÓRYM
DZIEŁOM WYKONYWANYM PRZEZ LUDZI O WIELKIM SERCU, RÓWNIEŻ
I DZISIAJ MOŻEMY SPOTYKAĆ ŚW. MIKOŁAJA”.
Prace powinny być napisane na komputerze w formacie A-4, zaopatrzone w logo autora
oraz dokładny adres i tel. kontaktowy.
Wyróżnione prace zostaną wydrukowane do wykorzystania w katolickich pismach.

3.

Śladami naszego Patrona – w tym roku szczególnie prowadzi nas wyniesiony przed
kilkoma dniami na ołtarze błogosławiony Ksiądz Kardynał Stefan Wyszyński. Ten wielki
Polak umiał obok swojej wyjątkowej posługi duszpasterskiej, pochylić się również nad
najmłodszymi. Okazywał to przy każdym spotkaniu z wiernymi, a szczególnie bliskie Jego
sercu były dzieci niewidome. Tak jak one, co często powtarzał, chciał widzieć świat
oczami serca. Dlatego w tym roku, aby przybliżyć dzieło Wielkiego Prymasa, pragniemy
w kategorii plastycznej zaproponować też temat: „JAK BŁOGOSŁAWIONY
KARDYNAŁ WYSZYŃSKI REALIZOWAŁ W SWOIM POSŁUGIWANIU MISJĘ
PATRONA DOBROCI, ŚW. MIKOŁAJA?”.
Pragniemy, aby dzieci dostrzegły nie tylko Jego posługę dla dzieci z podwarszawskich
Lasek, ale również wszelkie oznaki spotkań Błogosławionego z najmłodszymi. Chcemy,
aby serca dzieci otworzyły się na myśl, co w oczach dziecka jest dzisiaj największym
darem od dorosłych? Prace wykonujemy na kartonie formatu A-3, dowolną techniką.

Każdy wariant konkursu będzie rozpatrywany w 3 kategoriach wiekowych:
• dzieci z przedszkola i nauczania początkowego,
• uczniowie szkoły podstawowej
• młodzież ze szkół ponadpodstawowych
Wszystkie prace dostarczamy w terminie od 15 do 25 listopada do p. G. Słowik.

