
V  DIECEZJALNEGO KONKURSU MIĘDZYPRZEDSZKOLNEGO
„RÓŻANIEC – SKARB, KTÓRY TRZEBA ODKRYĆ”

Na przełomie września i października 2017 roku Przedszkole Miejskie nr 6 w Toruniu
ogłosiło  V  Diecezjalny  Konkurs  Międzyprzedszkolny  „Różaniec  –  skarb,  który  trzeba
odkryć”.  Zadaniem  adresatów  -  dzieci  4-,  5-,  6-letnich  było  wykonanie  najładniejszego,
a zarazem najciekawszego różańca z pomocą rodziców lub dziadków. Pomysłodawczyniami  i
koordynatorkami tego przedsięwzięcia były Monika Kamińska i Hanna Muchewicz.
Głównymi celami konkursu było:

- zainteresowanie dzieci i rodziców modlitwą różańcową, 
- zachęcenie do częstego i wspólnego odmawiania różańca,     
- kształtowanie wrażliwości i szacunku do przedmiotów religijnych,
- budzenie  prawdziwej  pobożność  maryjnej,  która  prowadzi  do

Chrystusa,
- rozwijanie aktywności twórczej, pobudzanie wyobraźni oraz pomysłowości dzieci.

Konkurs „Różaniec - skarb, który trzeba odkryć” cieszył się dużym zainteresowaniem
placówek  oświatowych.  Wzięło  w  nim  udział  w  sumie  31  placówek:  z  Torunia,  Osieka
n/Wisłą, Złejwsi Wielkiej,  Złejwsi Małej, Gruty, Kruszyn, Wrocek, Dąbrowy Chełmińskiej,
Nowego Grodziczna, Czarnowa, Łubianki, Małek, Sławkowa i Chełmży. Konkurs składał się
z dwóch etapów: pierwszego - wewnątrzprzedszkolnego i drugiego - międzyprzedszkolnego.
Nad pierwszą częścią czuwało 27 opiekunów. Ze zgłoszonych placówek dostarczono po 3
najbardziej reprezentatywne różańce na II-gi etap konkursu, co w sumie dało nam 93 różańce.
Wszystkie prace były bardzo ładne, dlatego jury postanowiło nagrodzić wszystkich laureatów
II-go etapu oraz przyznało dziesięć wyróżnień (pierwszych miejsc ex-equo).

Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się dnia 29 października. Rozpoczęło się
ono Mszą św. w Kaplicy Wyższego Seminarium Duchowego w Toruniu, której przewodniczył
ks.  dr   Mariusz  Wojnowski,  wicedyrektor  Wydziału  Katechetycznego  Kurii  Diecezjalnej
Toruńskiej. Liturgię ubogacił śpiew Zespołu ze Szkoły Podstawowej nr 24        w Toruniu pod
kierunkiem  nauczycielki  Pani  Karoliny  Wąsickiej.  Do  posługi  liturgicznej  byli  włączeni
klerycy  z  WSD  w  Toruniu,  Pani  katechetka,  rodzic  oraz  dwoje  absolwentów  
z Przedszkola Miejskiego nr 6 w Toruniu.

W trakcie kazania, dzieci miały okazję uczestniczyć w nowatorskiej, aktywnej nauce,
która  została  przyjęta  przez  nie  z  entuzjazmem.  Rodzice  z  radością  przyglądali  się  i
wsłuchiwali  w  wypowiedzi  swoich  dzieci.  Również  oni  mieli  możliwość  aktywnego
uczestniczenia w tej wyjątkowej katechezie.

Na drugą część uroczystości wszyscy udali się do Centrum Dialogu im. Jana Pawła II.
Powitani  radosną  piosenką z  nurtu  pop-gospel  z  chrześcijańskim  przesłaniem,  obejrzeli
prezentację  „Wspomnienia  z  poprzednich  edycji  konkursu”. Następnie  organizatorki
podziękowały za udział i wysiłek autorom prac oraz nauczycielom, a także kilku osobom,
które szczególnie wsparły to wielkie przedsięwzięcie. W końcu nadszedł czas, by uroczyście
wręczyć dyplomy i nagrody laureatom konkursu, którzy przybyli na galę finałową ze swoimi
rodzinami oraz opiekunami z placówek przedszkolnych i szkolnych. Tę część uroczystości
wzbogacił radosny występ dzieci przy akompaniamencie gitary Pani Karoliny Wąsickiej.

Po  części  oficjalnej  goście  przeszli  do  „Galerii  prac”,  by  podziwiać  przepiękne
różańce.  To  przemiłe  spotkanie,  ku  radości  dzieci,  zwieńczył  słodki  poczęstunek.  Po  raz
kolejny konkurs zmobilizował do wspólnej pracy i zabawy wiele rodzin z diecezji toruńskiej. 

Patronat metodyczny objął Wydział Katechetyczny oraz Toruński Ośrodek Doradztwa
Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli-Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu,  p.
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Gabriela Rumińska, a także pracownicy akademiccy z Wydziału Teologicznego UMK      w
Toruniu.

Diecezjalny Konkurs Międzyprzedszkolny „Różaniec -  skarb,  który trzeba odkryć”
stał się olbrzymim  przedsięwzięciem. O jego niezwykłości i sukcesie świadczy rosnące od
pięciu lat duże zainteresowanie oraz sympatia uczestników, którzy i tym razem wyrazili chęć
udziału w kolejnej edycji konkursu.

***

Dziękujemy  wszystkim  dobroczyńcom,  a  szczególnie  ks.  dr.  Mariuszowi
Wojnowskiemu z Wydziału Katechetycznego Diecezji  Toruńskiej za pomoc w organizacji  
i  przeprowadzeniu  konkursu  oraz  pozyskanie  sponsorów,  którzy  ufundowali  nagrody
książkowe. 

Za wsparcie  finansowe dziękujemy:  o.  proboszczowi Wojciechowi  Zagrodzkiemu,  
Pani  Dorocie  Pesta  dyrektor  Przedszkola  Miejskiego  nr  6  w  Toruniu,  anonimowym
darczyńcom oraz życzliwym pracownikom Centrum Dialogu i Biblioteki Diecezjalnej, którzy
pomogli w przygotowaniu uroczystości.

Serdecznie  podziękowania  należą  się  również  ks.  dr.  Bogusławowi  Dygdale,
dyrektorowi Centrum Dialogu i Biblioteki Diecezjalnej, który udostępnił budynek Centrum
oraz  ks.  prof.  dr.  hab.  Dariuszowi  Zagórskiemu  -  Rektorowi  Wyższego  Seminarium
Duchownego  w Toruniu  za  udostępnienie  kaplicy  WSD  w  celu  odprawienia  Mszy  św.,  
a także klerykom, którzy ubogacili liturgię. 

Podziękowania należą się także: katechetce Małgorzacie Szatkowskiej, a także Pani
Annie  Daszkowskiej  oraz  jej  dzieciom  Marcie  i  Bartkowi-  absolwentom  Przedszkola
Miejskiego nr 6 w Toruniu.

Krótka  relacja  oraz  zdjęcia  z  uroczystości  zostały  zamieszczone  na  stronie

internetowej  Katolickiego  Torunia i  Centrum Dialogu  im.  Jana  Pawła  II  oraz  Biblioteki

Diecezjalnej w Toruniu. Patronat medialny objął ogólnopolski tygodnik katolicki „Niedziela”,

gdzie w dodatku „Głos z Torunia” zostanie zamieszczony artykuł. 

Raz jeszcze dziękujemy wszystkim, którzy okazali nam życzliwość i poświęcili swój
wolny czas. Po raz kolejny ten międzyprzedszkolny konkurs zmobilizował do wspólnej pracy 
i zabawy wiele osób. Mamy nadzieję na podobny odzew w przyszłym roku oraz liczymy na
życzliwość sponsorów przy organizacji  kolejnej  edycji  konkursu  „Różaniec – skarb,  który
trzeba odkryć”.

Serdecznie dziękujemy.
Organizatorki konkursu: Monika Kamińska i Hanna Muchewicz 
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