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Każdy z nas  
chce mieć swojego św. Mikołaja 
takiego  
z dużą brodą 
złotym pastorałem  
i workiem pełnym nadziei 
w którym można  odnaleźć swoje marzenia 
Kiedy więc nadejdzie ten jedyny dzień 
w którym uchylone są wszystkie okna  
spróbuj poszukać tych 
którzy tak samo jak ty czekają 
im więcej ich odnajdziesz 
tym więcej przyjdzie do ciebie 
świętych Mikołajów 
Bo w życiu jest takie niepisane prawo 
że im więcej dasz innym 
tym więcej od innych dostaniesz … 

 
          Ks. G. Ł. 
 
 

Zaproszenie 
 
 Serdecznie zapraszam wszystkich uczniów, nauczycieli oraz wychowawców do uczestnictwa  

w tegorocznych Mikołajkach. Czas pandemii pokrzyżował plany wielu imprez oraz uroczystości. Niemniej 

jednak musimy starać się cały czas iść do przodu i zachowując wszelkie przepisy bezpieczeństwa, uczynić 

wszystko, żeby nasze życie i rozwój duchowy były cały czas umacniane.  

Dlatego w tym roku, aby nie odbierać dzieciom radości ze spotkania z św. Mikołajem, 

postanowiliśmy zorganizować uroczystość mikołajkową wykorzystując dostępne  nam media. Cel jest jeden, 

aby święty Patron dotarł do dzieci i jak co roku obdarzył je podarunkami.  

 Jako organizator proszę dorosłych o wsparcie i włączenie się w przygotowania uroczystości. 

Patronuje nam w tym roku święty Jan Paweł II, którego setną rocznicę urodzin pragniemy również 

podkreślić w pracach dzieci. A z serca Krakowa błogosławi nasz Arcypasterz J.E. Ks. Abp Marek 

Jędraszewski.  

 A więc do dzieła, niech święty Mikołaj znów ożyje w naszych sercach. A święty Jan Paweł II 

uśmiechnie się z nieba.  

 
 
    Z poważaniem i pamięcią w modlitwie  
 
    Organizatorzy Mikołajek 

Ks. Grzegorz Łomzik – proboszcz parafii św. Brata Alberta w Jabłonce Borach  
Orawskie Centrum  Kultury w Jabłonce  

 
                         
 

Jabłonka, 22.10.2020 r. 
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Regulamin „Mikołajek 2020” : 

Pragniemy poinformować, że podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku zostaną zorganizowane 

Orawskie Mikołajki. Głównym celem uroczystości podobnie jak w poprzednich latach, jest wskrzeszenie na 

nowo prawdziwej postaci św. Mikołaja. Pragniemy by Jego obraz był ciągle żywy w sercach najmłodszych. 

Zachęcamy więc do ilustrowania słowem i kredką dzieł Świętego. Czas pandemii, który często nie pozwala 

nam na wiele cennych działań, pragniemy dobrze wykorzystać do pracy nad rozwojem naszych serc, 

przybliżając postać świętego Mikołaja. W tym roku przeżywamy również szczególny jubileusz 100-lecia 

urodzin Karola Wojtyły, późniejszego papieża Jana Pawła II. Dlatego w nadsyłanych pracach 

wprowadziliśmy dodatkową tematykę pt. „Jak nauka św. Jana Pawła II wpływa na nasze życie?”   

 Oto szczegóły: 

1. „Order Świętego Mikołaja” – w tym roku zostanie on przyznany szczególnie tym, którzy 

rozumiejąc specyficzny czas pandemii, starają się podjąć jak najwięcej działań służących 

wsparciu innych, pomaganiu w trudnej sytuacji, umacnianiu w czasie kwarantanny. Pragniemy 

docenić również tych, którzy dzisiaj w sposób szczególny swoim zachowaniem wprowadzają 

 w życie nauczanie św. Jana Pawła II. Do 25 listopada oczekujemy waszych propozycji 

kandydatur. Wówczas to Kapituła Orderu wybierze trzy najbardziej czytelne zachowania  

i nagrodzi Orderem Świętego Mikołaja.  

2. Konkurs Plastyczny – tematem pracy jest:  „Dzieło świętego Mikołaja podejmowane w czasie 

pandemii” oraz „Jak nauka św. Jana Pawła II wpływa na nasze życie?”  Tutaj należy przysłać 

pracę plastyczną wykonaną dowolną techniką w formacie A-3. Na odwrocie należy podać: 

• imię i nazwisko autora 

• telefon kontaktowy 

• klasa 

• nazwa i adres szkoły (instytucji zgłaszającej lub adres domowy) 

Konkurs będzie rozpatrywany w 3 kategoriach, tzn. dzieci z nauczania początkowego, uczniowie 

szkoły podstawowej oraz młodzież ze szkół ponadpodstawowych. Oceny dokona specjalnie 

wybrana komisja, według zatwierdzonego wcześniej przez organizatorów regulaminu. Prace  

w tym roku przesyłamy pocztą na jeden z dwóch wskazanych poniżej adresów. Można też z racji 

pandemii, zrobić zdjęcie i opisaną pracę przesłać drogą e-mailową. Na prace czekamy  

do 25 listopada. Organizatorzy zastrzegają sobie, że prace nie zostaną zwrócone. Najładniejsze  

z nich posłużą jako prezenty dla składających ofiary na wyznaczone cele charytatywne,  

jak również zostaną wystawione w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce.  

3. Konkurs Humanistyczny - w tej kategorii należy napisać oraz przesłać do oceny wiersz lub 

prozę /wymyślone opowiadanie, artykuł lub rozprawkę/ na temat – „Dzięki niektórym dziełom 

wykonywanym przez ludzi o wielkim sercu, również i dzisiaj, w czasie pandemii, możemy 

spotykać św. Mikołaja” lub do wyboru temat jubileuszowy „Jak nauka św. Jana Pawła II wpływa 

na nasze życie?” Prace powinny być napisane na komputerze w formacie A-4. Przesyłamy  

je do 25 listopada. Również w tej kategorii obowiązywać będzie podział: nauczanie 

początkowe, szkoła podstawowa, szkoły ponadpodstawowe. Prace wyróżnione zostaną przesłane  

do wykorzystania w katolickich pismach.  

 

Ten rok jest wyjątkowy, organizując imprezy skupiające większą liczbę uczestników, należy 

dostosować się do obowiązujących zaleceń i rozporządzeń organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. 

Dlatego prosimy o podjęcie prac i przesłanie ich pocztą lub drogą e-mailową. Organizatorzy  
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na bieżąco będą informować uczestników o sposobie podsumowania Mikołajek oraz wręczeniu 

nagród. Łącząc się w tym trudnym czasie zapewniamy o wdzięczności oraz pamięci w modlitwie.  

 

Prace przesyłamy na jeden z poniższych adresów: 

• Ks. Grzegorz Łomzik, ul. św. Brata Alberta 2, 34 -480 Jabłonka z dopiskiem „Mikołajki” 

• Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce,  ul. 3 maja 3, 34 – 480 Jabłonka z dopiskiem 

„Mikołajki” 

• Adres e-mailowy: patter69@post.pl w tytule wpisując Mikołajki 

• Adres e-mailowy: biuro@ockorawa.pl w tytule wpisując Mikołajki 

 

Przysłanie pracy jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i wyrażeniem zgody na:   

• rozpowszechnianie wizerunku uczestnika, utrwalonego za pomocą wszelkich technik 

audiowizualnych i nagraniowych w związku z udziałem w Konkursie; 

• przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie dla potrzeb niezbędnych  

do realizacji Konkursu oraz prowadzonej działalności kulturalnej i promocyjnej Orawskiego 

Centrum Kultury w Jabłonce, w tym na umieszczanie ich na stronie internetowej OCK; 

• publikację prac na wystawie pokonkursowej i w publikacjach pokonkursowych; 

• udostępnianie danych osobowych przez Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce podmiotom 

współpracującym przy organizacji Konkursu. 

 

 

 

Do prac konkursowych należy dołączyć oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego, które stanowi załącznik 

do regulaminu. 
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