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Jabłonka 20.10.2022 
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. 

Mikołajki 2022  
Zaproszenie 

 

  Serdecznie zapraszam wszystkich uczniów, nauczycieli oraz wychowawców  

do uczestnictwa w kolejnych Mikołajkach. Czasy, w których przyszło nam żyć,  

są niezwykle trudne i wymagające. Codziennie jesteśmy zmuszeni mierzyć się z wieloma 

przeciwnościami i bolączkami dnia codziennego. Dzisiaj bardziej, niż kiedykolwiek 

potrzebujemy autorytetów, drogowskazów, które doradzą, jak żyć. Takim autorytetem  

dla młodych może być postać Świętego biskupa Mikołaja. Jest on symbolem czystej dobroci  

i bezinteresownego pomagania innym, a takie cechy w dzisiejszej dobie są jakże aktualne 

 i potrzebne.  

 Jako organizator proszę dorosłych o wsparcie i włączenie się w przygotowanie 

uroczystości. Z serca Krakowa jak co roku błogosławi nam nasz Arcypasterz  

J.E. Ks. Abp Marek Jędraszewski. A więc do dzieła, niech święty Mikołaj znów ożyje  

w naszych sercach.  

 

 
       Z poważaniem i zapewnieniem o modlitwie  

Ks. Grzegorz Łomzik  
Proboszcz  
Parafii św. Brata Alberta w Jabłonce Borach 
Organizator Mikołajek 
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Regulamin „Mikołajek 2022” : 

Głównym celem uroczystości, podobnie jak w poprzednich latach,  jest przybliżenie dzieciom 

postaci św. Mikołaja. Pragniemy, aby jego obraz był dzisiaj żywy w sercach najmłodszych, pobudzał  

do naśladowania i wskazywał najpiękniejsze wzorce w świecie, w którym dzieje się dzisiaj tyle zła.  

W poszukiwaniu tych wzorców ma nam w tym roku pomóc również błogosławiony ks. kardynał Stefan 

Wyszyński.  

 Oto szczegóły Konkursu Mikołajkowego w następujących kategoriach:  

1.Plastyczny – „Dzieło świętego Mikołaja podejmowane przez współczesnych” – tutaj 

należy przysłać pracę plastyczną (powinna być wykonana dowolną techniką w formacie A-3 ). Każda 

praca niech będzie na odwrocie opisana dokładnymi danymi wykonawcy (imię i nazwisko, klasa oraz 

dane szkoły). Proszę podać również numer telefonu rodzica/opiekuna w celu dalszego kontaktu w 

sprawach prac. Konkurs będzie rozpatrywany w 3 kategoriach (tzn. oddział przedszkolny wraz z 

klasami I-III szkół podstawowych, klasy IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniowie ze szkół 

ponadpodstawowych). Oceny dokona specjalnie powołana komisja. 

 2.Humanistyczny – w tej kategorii należy napisać oraz przesłać do oceny wiersz lub utwór 

pisany prozą (autorskie opowiadanie, list lub kartkę z pamiętnika) 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 imię i nazwisko 

autora, klasę, szkołę tel. kontaktowy do rodzica/opiekuna. Do pracy dołączamy oświadczenie 

rodzica/opiekuna, stanowiące załącznik do regulaminu. Podobnie jak w poprzedniej kategorii, prace 

zostaną ocenione przez specjalnie dobraną komisję. Również w tej kategorii obowiązywać będzie 

podział (oddział przedszkolny wraz z klasami I-III szkół podstawowych, klasy IV-VIII szkół 

podstawowych oraz uczniowie ze szkół ponadpodstawowych).  

Organizatorzy zastrzegają sobie, że prace nie zostaną zwrócone. Najładniejsze z nich posłużą 

jako prezenty dla składających ofiary na wyznaczone cele charytatywne, jak również ozdobią strony 

katolickich pism czy zostaną wystawione w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce.  

Prace należy dostarczyć do 27 listopada 2022 r. na adres organizatorów: 

1. Ks. Grzegorz Łomzik, ul. św. Brata Alberta 2, 34 -480 Jabłonka-Bory. 

2. Orawskie Centrum Kultury  w Jabłonce, ul. 3-go Maja 3, 34 – 480 Jabłonka. 

Na kopercie proszę dopisać „Mikołajki 2022”. 

Wszelkie wiadomości o wynikach konkursów oraz sposobie i terminie wręczenia nagród 

zostaną podane w późniejszym terminie. 


