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KALENDARIUM 

 
5-8 grudnia   - Rekolekcje dla katechetów, Ośrodek Rekolekcyjno-Formacyjny 

„Księżówka” w Zakopanem 

 

 

 

 

 
„…Pan sam da wam znak: 

Oto Panna pocznie i porodzi Syna, 

i nazwie Go imieniem Emmanuel” 

(Iz 7,14) 

 

Drodzy, 

 

Na czas tegorocznego adwentu, radosnego oczekiwania Narodzin Zbawiciela, 

wszystkim Wam życzymy serca otwartego na  Boże Słowo, które przemienia nas 

wewnętrznie i dodaje mocy, dla którego „wszystko jest odkryte i odsłonięte” (por. 

Hbr 4,13) i niezmącone fałszem.  

Wydział Katechetyczny 

Kurii Metropolitalnej w Krakowie 
 

     www.katecheza.diecezja.pl 

    e-mail: katecheza@diecezja.pl 
 

tel. +48 12 628 81 59;    +48 12 628 81 60 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj2iNes9c_eAhXJ66QKHcwgC6kQjRx6BAgBEAU&url=http://www.parafiatrzcinica.pl/czas-adwentu/&psig=AOvVaw2tyN6IIMTaXIc3w47becU6&ust=1542148540775200
http://www.katecheza.diecezja.pl/
mailto:wddim@diecezja.krakow.pl
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Niech spotkanie ze Słowem napełnia Was pokojem i poprowadzi do odkrywania 

pełni daru, jakim jest Bóg bogaty w miłosierdzie. 

 

KS. DR ANDRZEJ KIELIAN 

WRAZ ZE WSPÓŁPRACOWNIKAMI WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO 

 

 

OPŁATEK DLA KATECHETÓW 

23. 01. 2020r. (czwartek) o godz. 17.00 odbędzie się w Pałacu Arcybiskupów 

Krakowskich spotkanie opłatkowe katechetów z Arcybiskupem Markiem Jędraszewskim. 

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy i kolędowania Nowonarodzonemu. 

 

 

 

 

R E G U L A M I N 

KONKURSU  PLASTYCZNEGO  DLA STARSZYCH DZIECI 

PRZEDSZKOLNYCH 

 i UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ z KLAS od I do VI 

 z ARCHIDIECEZJI  KRAKOWSKIEJ A. D. 2019/2020 

 

§ 1 - Organizator 

Organizatorem konkursu jest Wydział Katechetyczny Kurii 

Metropolitalnej w Krakowie. Odpowiedzialny za przeprowadzenie 

konkursu w Archidiecezji Krakowskiej jest ks. Piotr Zioło. 

 

§ 2 - Cel  

Celem konkursu jest pomoc dzieciom w osobistym odkrywaniu 

wielkości daru jakim jest Eucharystia i dostrzeganiu żywej obecności 

Jezusa pod postaciami Chleba i Wina.  

 

§ 3 - Temat 
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Temat konkursu nawiązuje do hasła programu duszpasterskiego 

Kościoła w Polsce na rok 2019/2020  «Eucharystia daje życie» i brzmi 

następująco: 

Obrazy Eucharystii na 

kartach Pisma świętego 

Lista sugerowanych tekstów biblijnych, które warto uwzględnić w 

pracach plastycznych znajduje się w Aneksie nr 4.  

§ 4 - Uczestnicy 

Konkurs przeznaczony jest dla starszych dzieci przedszkolnych 

oraz klas 0 i uczniów młodszych klas szkół podstawowych od I do VI i 

będzie przebiegał w trzech grupach wiekowych: 

 
a) Najmłodsza grupa wiekowa - starsze dzieci przedszkolne, z 

klas 0 

                                              i uczniowie klas I i II szkół 

podstawowych 

b) Młodsza grupa wiekowa - uczniowie klas III i IV szkół 

podstawowych. 

c) Starsza grupa wiekowa - uczniowie klas V i VI szkół 

podstawowych. 

 

§ 5 - Warunki uczestnictwa 

Każdy uczestnik konkursu wykonuje indywidualnie jedną pracę w 

formacie nie mniejszym niż A3, stosując wybrane przez siebie techniki 

plastyczne takie jak: rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, 

grafika itp. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych. Format mniejszy 

niż A3 jest dopuszczalny tylko w przypadku prac wykonywanych na 

szkle. Prace przestrzenne oraz w innych formatach niż określone w 

regulaminie nie będą brane pod uwagę. 

 

§ 6 - Ocenianie prac 
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Przy ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę - obok 

wartości artystycznych - przede wszystkim samodzielność wykonania oraz 

wkład pracy dzieci. 

 

§ 7 - Etapy konkursu 

Konkurs będzie przeprowadzony w trzech etapach: 

a) Etap szkolny - organizowany jest przez katechetów 
w poszczególnych klasach i szkołach. Katecheci z pomocą komisji 
konkursowej typują do etapu dekanalnego po 5 prac z każdej grupy 
wiekowej. Wytypowane prace wraz z protokołem (Aneks nr 1) należy 
do 24 stycznia 2020 r. dostarczyć do Dekanalnalnego Animatora  
Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży swojego dekanatu, to znaczy tego, na 
terenie którego znajduje się dana placówka oświatowa. Aktualną listę 
księży Animatorów można znaleźć w Aneksie nr 5. Uwaga! Prace 
przesłane bezpośrednio do Wydziału Katechetycznego - z pominięciem 
etapu dekanalnego - nie będą brane pod uwagę.  

b) Prace konkursowe powinny być opatrzone na 
odwrocie metryczką (Aneks nr 3) z następującymi informacjami: imię, 
nazwisko i wiek/klasa wykonawcy, tytuł pracy, nazwa i adres placówki 
oświatowej oraz imię i nazwisko katechety wraz z kontaktem 
telefonicznym (bardzo przydatnym w przypadku zakwalifikowania pracy 
do etapu diecezjalnego).   
 

c) Etap dekanalny – organizowany jest przez 
Dekanalnych Animatorów Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży. Powołują 
oni Dekanalną Komisję Konkursową – minimum trzyosobową. W jej skład 
powinni wejść: ksiądz Dziekan lub jego przedstawiciel oraz reprezentanci 
katechetów i nauczycieli. Komisja wybiera po 3 prace z każdej grupy 
wiekowej, które kwalifikuje do etapu diecezjalnego. Zamieszczony w 
Aneksie nr 2 protokół wraz z zakwalifikowanymi pracami Animator 
Dekanalny dostarcza do Wydziału Katechetycznego do 28 lutego 2020 r. 

Drogą mailową przesyła również protokół w wersji elektronicznej 

do Odpowiedzialnego za przeprowadzenie konkursu w Archidiecezji 

Krakowskiej pod adres x@petruszet.pl. Uwaga! Protokół elektroniczny 

mailto:x@petruszet.pl
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powinien pozostać w wersji  dokumentu Word [*docx] (Aneks nr 2), a nie 

pliku *PDF, *JPG lub w innych rozszerzeniach, ze względu na możliwość 

późniejszego edytowania i bezbłędnego kopiowania nazwisk finalistów 

przy drukowaniu pamiątkowych dyplomów za udział. 

 

d) Etap diecezjalny - organizowany jest przez Wydział 

Katechetyczny. 

Odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu w Archidiecezji 

Krakowskiej powołuje trzyosobową Komisję Konkursową, która wyłoni 

po 5 laureatów z każdej grupy wiekowej. Opiekunowie laureatów zostaną 

poinformowani o tym fakcie drogą telefoniczną lub mailową. Protokół, 

zawierający nazwiska autorów nagrodzonych prac będzie opublikowany 

do końca marca 2020 r.   na stronie internetowej Wydziału 

Katechetycznego [https://katecheza.diecezja.pl/]. Tam również zostanie 

podane miejsce i data wręczenia nagród. 

 

§ 8 - Uwagi końcowe 

Organizator zastrzega, że prace zakwalifikowane do etapu 

diecezjalnego będzie można odebrać w Wydziale Katechetycznym do 14 

dni licząc od daty wręczenia nagród. 

 

§ 9 - Kontakt z Organizatorem 

Adres: Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie 

  ul. Franciszkańska 3 

  31-004 Kraków 

Mail:   x@petruszet.pl 

Telefony:  Wydział Katechetyczny 

 12 62 88 159   lub  12 62 88 160 

 

ks. Piotr Zioło   606 137 220 
 

 

https://katecheza.diecezja.pl/
mailto:x@petruszet.pl
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Aneks nr 4 

 

 

 

Lista tekstów biblijnych, które warto  uwzględnić w pracach 

plastycznych: 

 

 

Stary Testament 

 

• Ofiara Melchizedeka  - (Rdz 14,18-20) 

• Pascha Izraelitów - (Wj 12,1-28) 

• Manna na pustyni -  (Wj 16, 1-35) 

• Eliasz - dzban mąki i baryłka oliwy - (1 Krl 17,8-16) 

• Biesiada Mądrości - (Prz 9,1-6) 
 

Nowy Testament 

 

• Cud rozmnożenia chleba  - (Mk 6,32-44 / Mt 14,13-21 / Łk 9,12-16 
/ J 6,1-14) 

• Mowa Eucharystyczna Jezusa - (J 6,22-59) 

• Przypowieść o uczcie weselnej - (Mt 22,2-14 / Łk 14,16-24) 

• Opis ustanowienia Eucharystii   - (Mt 26,26-29 / Mk 14,22-25 / Łk 
22,14-20 / 1 Kor 11,23-26) 

• Uczniowie z Emaus - (Łk 24,13-35) 
• „Oto stoję u drzwi i kołaczę...”  - (Ap 3,20) 

 

 

 

 
 


