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REGULAMIN MIĘDZYDIECEZJALNEGO KONKURSU 
O ŚW. MAKSYMILIANIE KOLBEM 

 
 
1. ORGANIZATOR:  

Organizatorem konkursu jest Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. 

 

 2. PATRONAT: 

Kardynał Stanisław Dziwisz - Metropolita Krakowski 

Biskup Kazimierz Górny - Biskup Rzeszowski 

Biskup Wiktor Skworc - Biskup Tarnowski 

Marek Sowa - Marszałek Województwa Małopolskiego  

Kazimierz Wiatr - Senator RP 

 

3. TEMAT: „Nie gaście ducha Ojca Maksymiliana”. 

 

4. CEL KONKURSU:  

Włączenie się uczniów w obchody Roku Kolbiańskiego w myśl hasła zawartego w temacie konkursu. 

Pogłębienie wiedzy nt. życia i działalności św. Maksymiliana Marii Kolbego. 

Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i rozszerzania wiedzy religijnej. 

 
5. ADRESACI:  

Konkurs adresowany jest do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

Archidiecezji Krakowskiej, Diecezji Rzeszowskiej i Diecezji Tarnowskiej. 

 

6. PRZEDMIOT KONKURSU: 

 

1. Dla uczniów szkół podstawowych: 
A. Konkurs plastyczny: 
 
 Na podstawie podanej literatury o św. Maksymilianie praca w sposób twórczy powinna wyrażać temat 

konkursu.  

 Do wykonania pracy dozwolone są wszelkie środki artystyczne: farby, kredki, pastele, tusz, węgiel, itp. 

 Technika prac jest dowolna: różnego rodzaju grafiki, rysunek, malarstwo, collage, witraż, wydzieranka. 

 Uczestnik przesyła tylko jedną pracę.  

 Pracę należy wykonać samodzielnie. 

 Format prac plastycznych dowolny. 

 Prace powinny być bez oprawy w passe-partout. 
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 Każda praca na odwrocie powinna mieć przyklejona kartę zgłoszenia, podaną poniżej.  

 

 

B. Konkurs literacki 

Na podstawie wybranej lektury o św. Maksymilianie napisz twórczą pracę na jeden z podanych 

tematów: 

1. „Jeden dzień z życia Maksymiliana M. Kolbego – człowieka, który został świętym”. Opowiadanie z 

elementami charakterystyki postaci oraz opisu (np. miejsc, sytuacji lub przeżyć). 

2. „Jeden dzień z życia Maksymiliana M. Kolbego – człowieka, który został świętym.” Kartka z dziennika, 

jaki mógłby prowadzić św. Maksymilian.  

3. „Warto rozmawiać ze świętymi, czyli mój wywiad z o. Maksymilianem M. Kolbem.” 

4. „Gdyby miejsca i przedmioty mogły mówić…” Opowieść o św. Maksymilianie, której narratorem 

uczynisz wybrane miejsce lub przedmiot związane z postacią tego Świętego. 

5. „Święty Maksymilianie, piszę do Ciebie…” Zredaguj list do św. Maksymiliana, w którym podzielisz się 

swoimi spostrzeżeniami, przemyśleniami, a może pytaniami po przeczytaniu książki o nim. 

 Wymagania techniczne: Objętość pracy: 1 - 1,5 strony maszynopisu (czcionka 12; marginesy 2,5; 

odstępy między wierszami 1,5). 

 Każda praca powinna mieć na stałe dodaną kartę zgłoszenia, podaną poniżej.  

 

2. Dla uczniów gimnazjów: 

A. Konkurs plastyczny: 
 
 Na podstawie podanej literatury o św. Maksymilianie praca w sposób twórczy powinna wyrażać temat 

konkursu.  

 Do wykonania pracy dozwolone są wszelkie środki artystyczne: farby, kredki, pastele, tusz, węgiel, itp. 

 Technika prac jest dowolna: różnego rodzaju grafiki, rysunek, malarstwo, collage, witraż, wydzieranka. 

 Uczestnik przesyła tylko jedną pracę.  

 Praca należy wykonać samodzielnie. 

 Format prac plastycznych A4. 

 Prace powinny być bez oprawy w passe-partout. 

 Każda praca na odwrocie powinna mieć przyklejona kartę zgłoszenia, podaną poniżej.  

 

B. Konkurs literacki 

1. „Maksymilian M. Kolbe – święty także na nasze czasy.” Na podstawie wybranej lektury napisz 

rozprawkę, w której uzasadnisz postawioną tezę.  
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2. „Święty Maksymilian – człowiek, który skłania do przemyśleń…” W formie swobodnej wypowiedzi 

(zbliżonej do eseju) podziel się swoimi refleksjami po przeczytaniu wybranej lektury. 

3. „Śladami św. Maksymiliana – reportaż.” W tej literacko-dziennikarskiej wypowiedzi uwzględnij np. 

relacje świadków, opisy rzeczywistych miejsc i inne materiały zawarte w literaturze konkursowej. 

 
 Wymagania techniczne: Objętość pracy: 1 - 1,5 strony maszynopisu (czcionka 12; marginesy 2,5; 

odstępy między wierszami 1,5). 

 Każda praca powinna mieć na stałe dodaną kartę zgłoszenia, podaną poniżej.  

 
3. Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych: 

A. Konkurs plastyczny: 
 
 Na podstawie podanej literatury o św. Maksymilianie praca w sposób twórczy powinna wyrażać temat 

konkursu.  

 Do wykonania pracy dozwolone są wszelkie środki artystyczne: farby, kredki, pastele, tusz, węgiel, itp. 

 Technika prac jest dowolna: różnego rodzaju grafiki, rysunek, malarstwo, collage, witraż, wydzieranka. 

 Uczestnik przesyła tylko jedną pracę.  

 Praca należy wykonać samodzielnie. 

 Format prac plastycznych A4. 

 Prace powinny być bez oprawy w passe-partout. 

  Każda praca na odwrocie powinna mieć przyklejona kartę zgłoszenia, podaną poniżej.  

 

B. Konkurs literacki 

Na podstawie podanej literatury o św. Maksymilianie i własnych przemyśleń napisz esej lub felieton na 

jeden z podanych tematów: 

1. Świętość – dar od Boga czy decyzja człowieka? 

2. Heroizm św. Maksymiliana w oczach człowieka XXI wieku. 

3. „Nienawiść nie jest twórcza, tylko miłość jest twórcza” (M. M. Kolbe) – przesłanie św. Maksymiliana 

potwierdzone życiem. 

4. Maksymilian Kolbe zwyczajny i niezwyczajny, czyli jak inspiruje człowiek święty. 

 Wymagania techniczne: Objętość pracy: 1,5 - 2 stron maszynopisu (czcionka 12; marginesy 2,5; 

odstępy między wierszami 1,5). 

 Każda praca powinna mieć na stałe dodaną kartę zgłoszenia, podaną poniżej.  

 

C. Konkurs na przewodnik 

Na podstawie podanej literatury o św. Maksymilianie należy opracować i wykonać przewodnika w wersji 

multimedialnej lub książkowej przewodnik „Śladami św. Maksymiliana w Polsce”. 
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Wymagania techniczne: 

 Objętość pracy: 15 - 20 stron maszynopisu (czcionka 12; marginesy 2,5; odstępy między wierszami 1,5). 

 Prezentację multimedialną należy wykonać w formacie .pps/ .ppt .  

 Wielkość pliku nie powinna przekraczać 200 MB. Czas trwania prezentacji - do 15 min. 

 Zachęcamy do umieszczenia w prezentacji własnych materiałów graficznych, fotograficznych i 

muzycznych.  

 Przygotowując prezentację, należy przestrzegać prawa autorskiego wykorzystywanych materiałów. 

 Wykorzystując materiały z Internetu, należy podać źródło pliku (w przypisach lub na końcu pracy). 

 Całość należy zapisać na płycie CD/DVD. 

 Każda praca powinna mieć na stałe dodaną kartę zgłoszenia, podaną poniżej.  

 
6. ETAPY KONKURSU: 

1. Etap szkolny  

 Etap ten organizują nauczyciele religii we współpracy z Księdzem Proboszczem i Dyrektorem 

Szkoły, którzy powołują jury oceniające prace i kwalifikujące do następnego etapu. 

 Termin etapu szkolnego: 10 maja 2011. 

 Do etapu dekanalnego należy przesłać po trzy najlepsze prace uczniów ze wszystkich kategorii 

konkursowych, w terminie do 15 maja 2011 r. 

 

2. Etap dekanalny 

 Etap ten organizują dekanalni i/lub rejonowi wizytatorzy nauki religii, którzy powołują jury, w skład 

którego wchodzą: ksiądz wizytator (przewodniczący), nauczyciel religii, nauczyciel sztuki, 

polonista. 

 Ocenie podlegają prace nadesłane przez organizatorów etapu szkolnego. 

 Termin etapu dekanalnego: 20 maja 2011 r.  

 Do etapu diecezjalnego należy przesłać po trzy najlepsze prace uczniów ze wszystkich kategorii 

konkursowych, w terminie do 30 maja 2011 r. 

 

3. Etap diecezjalny 

 Etap ten organizują dla swoich diecezji: Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii 

Metropolitalnej w Krakowie, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie, Wydział 

Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. 

 Ocenie podlegają prace nadesłane przez organizatorów etapu szkolnego. 

 Termin etapu diecezjalnego: 17 czerwca 2011 r. 

 Do etapu międzydiecezjalnego należy przesłać po trzy najlepsze prace uczniów ze wszystkich 

kategorii konkursowych, w terminie do 30 czerwca 2011 r. 
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3. Etap międzydiecezjalny 

 Etap ten organizuje Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. 

 Ocenie podlegają prace nadesłane przez organizatorów etapu diecezjalnego na adres organizatora: 

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów. 

 Prace ocenia siedmioosobowe jury, w skład którego wchodzą po dwie osoby wytypowane przez 

organizatorów etapu diecezjalnego. Przewodniczącym jury jest Dyrektor Wydziału Katechetycznego 

Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. 

 Zwycięskie prace zostaną nagrodzone. 

 Termin etapu międzydiecezjalnego: 22 września 2011 r. 

 
 
 
LITERATURA 
 
 
1. Szkoła podstawowa 
 

1. Mieczysław Maliński, Maksymilian Kolbe, Warszawa 1982. 

2. O. Jerzy Domański, Św. Maksymilian Maria Kolbe, Wyd. Ojców Franciszkanów Niepokalanów 

2009. 

3. Jan Dobraczyński, Skąpiec Boży, Niepokalanów 1985. 

4. Maria Winowska, Szaleniec Niepokalanej, Niepokalanów 2009. 

 

2. Gimnazjum 

 

1. O. Jerzy Domański, Św. Maksymilian Maria Kolbe, Wyd. Ojców Franciszkanów Niepokalanów 

2009. 

2. Berta Weibel, Największa jest miłość, Niepokalanów, 1996.  

3. Krzysztof Kąkolewski, Droga do męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana Kolbe, Warszawa 1996.  

4. Ten, który rozdał życie, Wstęp, biografia św. Maksymiliana i wybór tekstów Leon Dyczewski, 

Warszawa 1983. 

5. Zdobyć świat dla Chrystusa przez Niepokalaną - Święty o. Maksymilian Maria Kolbe, red. serii 

Ireneusz Skubiś, Częstochowa, 2010. 

  

3. Szkoła ponadgimnazjalna 

 

1. Zdzisław Kijas, Święty Maksymilian Maria Kolbe, Kraków 2000. 

2. Święty Maksymilian wśród nas, red. Bohdan Bejze, Łódź 1994.  
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3. Miłość, która zwycięża nienawiść, red. Zdzisław J. Kijas, Kraków 2002.  

4. Święty naszych czasów, wybór, układ i oprac. Amelia Szafrańska, Warszawa 1983.  

5. Św. Maksymilian Maria Kolbe, Myśli i rozważania, Warszawa, 1982. 

6. Zdobyć świat dla Chrystusa przez Niepokalaną - Święty o. Maksymilian Maria Kolbe, red. serii 

Ireneusz Skubiś, Częstochowa, 2010. 

 

Patronat medialny: 


