
   X Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie  

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny - 

 „Św. Maksymilian wstępuje do zakonu”  

 - etap szkolny 

 

Celem Olimpiady jest przybliżenie młodemu pokoleniu postaci św. Maksymiliana. Ten wielki 
Polak, przez swoją działalność medialną oraz swoje życie dla innych, a zwłaszcza śmierć w obozie 
koncentracyjnym w Auschwitz, na stałe wpisał się w historię narodu polskiego jako osoba niezwykła. 

Ponadto organizatorzy konkursu mieli na względzie zainteresowanie młodzieży wiedzą religijną; 
odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów oraz współpracę katechetów w zakresie pracy          
z uczniem zdolnym.  

 

 

 

 Papież Paweł VI w dniu 17 października 1971 roku w Patriarchalnej Bazylice 
Watykańskiej w czasie uroczystej Mszy świętej włączył Czcigodnego Maksymiliana Marię Kolbego 
w poczet Błogosławionych w obecności dziesiątków tysięcy wiernych z całego świata  i ponad 3000 
pielgrzymów polskich. 
     10 października 1982 roku Błogosławiony Maksymilian Maria Kolbe został wpisany  w poczet 
Świętych Niebian. Ojciec święty Jan Paweł II dokonał jego kanonizacji. Kult św. Maksymiliana 
rozszedł się lotem błyskawicy po Polsce. Do roku 1982 ku czci Świętego wystawiono w Polsce 61 
kościołów i kaplic, a za granicą - 35. W Zduńskiej Woli powstał Ośrodek Pamięci  św. Maksymiliana. 
Zachował się tu dom rodzinny świętego przy ulicy jego imienia.  
Wspomnienie liturgiczne św. Maksymiliana M. Kolbe obchodzimy 14 sierpnia. 

Na podstawie "Święci na każdy dzień", Warszawa 1995. opr. p. Bujalska 

     

 W tym roku uczniowie ze szkoły podstawowej mieli wykonać pracę plastyczną na temat:                        

„Św. Maksymilian wstępuje do zakonu”, ilustrując fragment z książki Marii Kączkowskiej     

pt. „Ojciec Kolbe” .  

 

 



Do konkursu przystąpiło 13 uczniów. Oto wyniki konkursu: 

KLASY I - III 

I miejsce – Mateusz Ptaszyński – kl. IIf 

Wyróżnienie – Wiktoria Rosa z kl. IIf 

 

 

Dziękujemy za udział w konkursie: 

Dominice Starczyk z kl. IIg 

Zofii Złotorzyńskiej z kl. IIf 

Kindze Suchockiej z kl. IIa 

Julii Michalskiej z kl. IIa 

 

KLASY IV – VI 

 

I miejsce – Weronika Kuka z kl. 5b 

II miejsce – Natalia Chudek z kl. 5b 

                      Julia Owsianko z kl. 6a 

III miejsce – Laura Korczyk z kl. 5d 

                       Klaudia Strzelecka z kl. 6c  

                 

Dziękujemy za udział w konkursie: 

Ninie Gomuła z kl. 5a 

Julii Gomulskiej z kl. 6c 

 

Jury: p. Milena Chróścik 

 

Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom za udział w konkursie.  

Gratulujemy zwycięzcom i zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach. 

 

 

 

Małgorzata Cudny i  Hanna Kulesza 

 


