
 

ks. dr Czesław Sandecki (1959 – 2020) 

Z głębokim żalem, a równocześnie z chrześcijańską nadzieją życia, które się 

nie kończy, pożegnaliśmy zmarłego dnia 25 października 2020 r. ks. dra 

Czesława Sandeckiego. Przez wiele lat był związany z działalnością 

edukacyjną archidiecezji krakowskiej. Pełnił funkcję dyrektora Katolickiej 

Szkoły im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie, dbał o tożsamość 

szkoły oraz wysoki poziom wymagań wobec uczniów i nauczycieli, a także 

zwracał szczególną uwagę, aby społeczność szkolna mogła zdobywać 

wiedzę i umiejętności w atmosferze współpracy i zaufania. Ks. Czesław był 

też wizytatorem Wydziału Katechetycznego - wtedy jego rola dotyczyła w 

ścisłym znaczeniu integracji środowiska katechetów oraz współpracy z 

władzami oświatowymi w zakresie nadzoru nad merytoryczną stroną zajęć 

z religii. W ramach zadań diecezjalnych powierzona mu została następnie 

funkcja dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii 

Metropolitalnej w Krakowie, a od 2010 r. był proboszczem parafii św. Judy 

Tadeusza w Krakowie - Czyżynach oraz dziekanem dekanatu Kraków-

Mogiła. Zawsze z zainteresowaniem poświęcał uwagę sprawom 

katechizacji i oświaty, zbierał informacje o aktualnym stanie tych 

przestrzeni wychowawczych oraz proponował możliwe rozwiązania 

pojawiających się wyzwań. 

W szczególnym okresie modlitwy za tych, którzy od nas odeszli, ośmielamy 

się polecać ks. Czesława pamięci modlitewnej duszpasterzy i katechetów 

naszej archidiecezji. 

 

 

„OBLICZA DIALOGU…” 

 

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie 

zaprasza do współpracy w projekcie dla młodzieży „Oblicza Dialogu. 

Młody Asyż: Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju". Projekt przygotowany 

jest do realizacji w systemie pracy zdalnej, hybrydowej lub tradycyjnej. W 

roku szkolnym 2020/21 realizacja całej edycji odbywać się będzie 

wyłącznie w sieci, a efektem – jak w każdej poprzedniej edycji – jest 

tworzenie wspólnej strony o dialogu w duchu nauczania Jana Pawła 

II: www.obliczadialogu.pl. Oficjalną stronę projektu od momentu jego 

powstania odwiedziło ponad 3 600 000 odbiorców.  Projekt jest  

wspaniałym materiałem edukacyjnym na lekcje przedmiotów 

humanistycznych oraz lekcje katechezy. Szkoły otrzymują certyfikaty 

ukończenia danej edycji oraz nagrody rzeczowe. 

   Obecnie trwa nabór do VIII edycji projektu i trwać będzie do 25 listopada 

2020 roku.  Przedsięwzięcie  adresowane jest do starszych uczniów szkół 

podstawowych oraz ponadpodstawowych  z Polski oraz z ośrodków 

polonijnych. Zakończenie planowane jest na maj 2021 roku. Uczniowie pod 

opieką nauczycieli – koordynatorów redagują własne podstrony 

internetowe. Organizator – Instytut Dialogu Międzykulturowego - zapewnia 

serwer na stronę oraz system CMS wraz z przygotowanym szablonem oraz 

udostępnia nieodpłatnie. Zapewnia też doradztwo techniczne i 

merytoryczne w czasie trwania przedsięwzięcia. Na stronie projektu 

uczestnicy prezentują zgromadzone materiały tekstowe, filmowe i 

http://www.obliczadialogu.pl/


fotograficzne związane z główną tematyką. Mogą być to prezentacje, 

wystawy, prelekcje, konkursy, prace plastyczne itp. Uczestnicy mają także 

możliwość korzystania  z tematycznych przedsięwzięć organizowanych 

przed podmioty zewnętrzne ( w tym roku wyłącznie w sieci). Instytut ze 

swojej strony także umieszczać będzie w sieci materiały edukacyjne, z 

których młodzież będzie mogła korzystać. Głównym celem jest tworzenie 

płaszczyzny porozumienia na rzecz dialogu międzyreligijnego i 

międzykulturowego, promowanie działań i postaw otwartych na inne 

kultury i religie. 

    Hasło tegorocznej edycji brzmi: „Wszystko ma swój czas. Pora radości, 

pora smutku w kulturach i religiach". W tym roku szkolnym analizować 

będziemy zagadnienia odnoszące się do sposobów celebrowania radosnych 

i smutnych chwil w życiu ludzi pod każdą szerokością geograficzną. 

Pomimo różnic religijnych i kulturowych każdy człowiek, każda grupa 

etniczna, każde społeczeństwo przeżywa momenty radosne, beztroskie, 

idylliczne, a także mierzy się w swoim życiu ze smutkiem, melancholią czy 

zwątpieniem.  Czas pandemii skłania do szczególnej refleksji na ten temat. 

Wszelkie informacje na temat projektu oraz poprzednich siedmiu edycji 

znajdują się na stronie: www.obliczadialogu.pl  

oraz na stronie Instytutu: 

 https://idmjp2.pl/index.php/pl/projekty/oblicza-dialogu 

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie jest 

samorządową jednostką kultury. Misją instytucji jest zachowanie i 

promowanie dziedzictwa, które pozostawił po sobie Ojciec Święty Jan 

Paweł II oraz dialog między religiami i kulturami. W ramach cyklicznej 

działalności Instytut realizuje duże projekty edukacyjne, kulturalne i 

naukowe. Organizatorzy Instytutu to Województwo Małopolskie, Miasto 

Kraków oraz Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się". 

 

 

REGULAMIN 

KONKURSU  PLASTYCZNEGO  DLA STARSZYCH DZIECI 

PRZEDSZKOLNYCH  I UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z 

KLAS od I do VI  Z ARCHIDIECEZJI  KRAKOWSKIEJ  

A. D. 2021 

 

§ 1 - Organizator 

Organizatorem konkursu jest Wydział Katechetyczny Kurii 

Metropolitalnej w Krakowie. Odpowiedzialny za przeprowadzenie 

konkursu w Archidiecezji Krakowskiej jest ks. Michał Kania. 

 

§ 2 - Cel  

Celem konkursu jest pomoc dzieciom w osobistym odkrywaniu 

wielkości daru jakim jest Rodzina i Naród w nauczaniu Prymasa Kard. 

Stefana Wyszyńskiego.  

 

§ 3 - Temat 

Temat konkursu nawiązuje do troski Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego o autentyczny, chrześcijański kształt rodziny i brzmi 

następująco: 

„Uczymy się kochać Pana Boga, 

 bliźnich i Ojczyznę” 

http://www.obliczadialogu.pl/
https://idmjp2.pl/index.php/pl/projekty/oblicza-dialogu


Lista sugerowanych pomocy, 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 

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 29 stycznia 2021 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 26 lutego 2021 r. 



Drogą mailową przesyła również protokół w wersji elektronicznej 

do odpowiedzialnego za przeprowadzenie konkursu w Archidiecezji 

Krakowskiej pod adres ainak.diecezja@gmail.com  Uwaga! Protokół 

elektroniczny 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 2021 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:   ainak.diecezja@gmail.com  

Telefony:  Wydział Katechetyczny 12 62 88 159   lub  12 62 88 

160 

ks. Michał Kania       506 696 923 
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