
Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

 Mt 5,3-12 

Katolicka Szkoła Podstawowa SPSK w Dąbrowie Górniczej 

oraz Katolickie Liceum Ogólnokształcące SPSK im. św Brata Alberta w Dąbrowie Górniczej 

organizuje konkurs literacko-artystyczny 

Osiem Błogosławieństw - „Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni 
będą nazwani synami Bożymi.”

Jako temat cyklicznego konkursu wybraliśmy „Osiem Błogosławieństw”, ponieważ są one wskazówkami, jak 
należy działać i jaką postawę przyjąć we współczesnym świecie, aby nie zgubić wiary i prawdziwego 
człowieczeństwa. 
W tym roku chcemy zatrzymać się nad siódmym błogosławieństwem - „Błogosławieni pokój czyniący,
albowiem oni będą nazwani synami Bożymi”

Pokój jest nam potrzebny właśnie dziś, w czasie zagrożenia, które na nowo stało się udziałem naszej ojczyzny.
Tylko w czasie pokoju człowiek może się rozwijać, tworzyć, cieszyć się życiem. W takim świecie chcemy żyć,
o takim świecie marzymy.

Regulamin konkursu

Organizatorzy konkursu: Katolicka Szkoła Podstawowa i Katolickie Liceum Ogólnokształcące 
im. Brata Alberta w Dąbrowie Górniczej, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w 
Sosnowcu 
Koordynator konkursu: Danuta Wilkowska (dntwilkowska@gmail.com)  
Patronat honorowy: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkól Katolickich, Prezydent miasta Dąbrowa 
Górnicza Marcin Bazylak, Biskup diecezji sosnowieckiej ks. Grzegorz Kaszak, Śląski Kurator 
Oświaty Urszula Bauer
Adresat konkursu: Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych uczniów 
szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Dąbrowy Górniczej, Będzina i Sosnowca. 
Termin nadsyłania prac: 30.04.2022r.
Termin ogłoszenia wyników konkursu: do dnia 16.05.2022r.

Koordynator konkursu:
Danuta Wilkowska



Cele konkursu: 

• kształtowanie duchowego wymiaru życia młodego człowieka,

• wychowawczy wpływ sztuki na rozwój człowieka,

• kształcenie wrażliwości na piękno słowa i działalności artystycznej,

• publikacja najlepszych prac konkursowych na stronie internetowej naszej szkoły,

• uwrażliwienie młodych ludzi na Słowo Boże.

Zasady ogólne konkursu: 

• Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie do dnia 30.04.2022r. na adres poczty

elektronicznej koordynatora konkursu: dntwilkowska@gmail.com zgłoszenia (załącznik)

w wyznaczonym terminie wraz z pracą konkursową. Dostarczenie zgłoszenia jest jednocześnie

akceptacją regulaminu konkursu.

• Oceny prac pod względem wartości artystycznych, językowych i oryginalności dokona jury

składające się z nauczycieli Zespołu Humanistycznego Katolickiej Szkoły Podstawowej

i Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Górniczej.

• Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości do dnia 16.05.2022r.

• Wyniki zostaną zamieszczone na stronie naszej szkoły podstawowa.szkolakatolicka.pl

• Każdy uczestnik Konkursu przesyłając zgłoszenie wraz z pracą, udziela niewyłącznej,

nieodpłatnej licencji do publikowania na stronie szkoły podstawowa.szkolakatolicka.pl oraz

liceum.szkolakatolicka.pl swojej pracy wraz z imieniem i nazwiskiem oraz nazwą szkoły,

do której uczęszcza.

Nagrody: 

• wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy,

• zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę rzeczową oraz jego praca zostanie opublikowana na stronie

internetowej Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK w Dąbrowie Górniczej.

Wszystkie informacje o konkursie są dostępne na stronie internetowej podstawowa.szkolakatolicka.pl  oraz
liceum.szkolakatolicka.pl



Zasady szczegółowe 

Zapraszamy do udziału

1. w konkursie literackim:

Uczeń przedstawia jedną, samodzielnie wykonaną, dotąd niepublikowaną, nienagradzaną w innych 
konkursach pracę literacką 

- praca powinna obejmować do 2 stron A4 maszynopisu
- czcionka preferowana Times New Roman; 12; margines 2,5

Klasy 4 - 6: 
Napisz list do dorosłych, którym zaapelujesz, w imieniu swoim i rówieśników, o przestrzeganie 
zasad pokoju w stosunkach międzynarodowych.

Klasy 7-8:  
Napisz opowiadanie z dialogiem odnosząc się do słów Phila Bosmansa: "Każde słowo i każdy gest, 
które obdarzają przebaczeniem, niosą pokój".

Uczniowie szkół ponadpodstawowych:
Napisz wiersz, którego mottem będą słowa: "Nie ma drogi do pokoju. To pokój jest drogą" 
Mahatma Gandhi

2. w konkursie plastycznym lub fotograficznym:

Uczeń przedstawia jedną pracę, samodzielnie wykonaną, dotąd niepublikowaną, nienagradzaną 
w innych konkursach. 

Klasy 1-3:  
Wykonaj plakat, pracę na temat: 

"Pokój jest dla mnie bardzo ważny"

1. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, farby plakatowe,
akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, collage).
Do konkursu dopuszcza się wyłącznie formy plastyczne płaskie.
2. Prace powinny być wykonane na papierze typu brystol lub blok techniczny w formacie A3.
3. Tematyka prac powinna być ściśle związana z ideą konkursu.
Ocenie podlegać będą kreatywność, estetyka wykonania.



Klasy 4-8 i uczniowie szkół ponadpodstawowych::

Wykonaj fotoreportaż na temat:

"Pokój czyniący"

- Piosenka powinna być na temat, którego dotyka wprost lub w domyśle.
- Nagranie należy przysłać w formacie MP3 na adres sylwiaholynska@interia.pl (duży plik można przesłać
za pomocą platformy https://wetransfer.com).
- Utwór nie musi być autorstwa wykonawcy, ewentualne autorstwo nie wpływa na ocenę jury.
- Ocenianiu podlega głównie śpiew, interpretacja oraz dobór repertuaru.
- Akompaniament własny lub wykonany przez inną osobę, może być podkładem.

- Fotoreportaż powinien zawierać od jednego do pięciu zdjęć przestawiających osoby - przedstawicieli
instytucji lub miejsca, które przyczyniają się do pokoju. Pokoju rozumianego jako współistnienie różnych
kultur, narodowości, religii, ras, jako szacunek do drugiego człowieka niezależnie od jego odmienności
(np. niepełnosprawności, majętności itp.)
- Fotografie (pliki) należy opisać według następującego wzoru: Imię_Nazwisko_Tytuł-zdjęcia.
- Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG, w jakości nadającej się do druku w formacie pocztówkowym.
- Zdjęcia nie mogą być fotomontażem – czyli zlepkiem fragmentów pochodzących z różnych plików.
- Każda fotografia musi zawierać krótki opis przedmiotu lub podmiotu przedstawionego na niej. W tym celu
należy uzupełnić metryczkę zawartą w pliku metryczka_fotografia.doc i przesłać  ją razem z pracami -
do pobrania w załączniku lub na stronie szkoły.
- Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik, przesyłając pracę,
zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na zdjęciu, że wyraziła
zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku tej osoby - wzór w załączniku oraz na
stronie szkoły.

3. w konkursie muzycznym:

Dla wszystkich kategorii wiekowych: 

Wykonaj i nagraj piosenkę na temat:

"Pokój, dobro, łagodność"



KARTA ZGŁOSZENIOWA 

(prosimy o wypełnienie drukowanymi literami) 

KONKURS literacki OSIEM BŁOGOSŁAWIEŃSTW 

1. Imię i nazwisko:

……………………………………………………………………………….. 

2. Klasa:

……………………………………………………………………………….. 

3. Szkoła (adres, e-mail, numer telefonu):

……………………………………………………………………………….. 

4. Nauczyciel:

……………………………………………………………………………….. 

5. Forma pracy:

……………………………………………………………………………….. 

6. Zgoda Rodzica/Opiekuna (data i podpis):

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie Osiem Błogosławieństw oraz na 
przetwarzanie przez organizatora konkursu (Zespól Szkół Katolickich w Dąbrowie Górniczej) na zasadach 
określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE mojego dziecka danych
osobowych w związku z udziałem w konkursie.

Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1. dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby konkursu,
2. dane osobowe mogą zostać opublikowane na stronie internetowej szkoły w celach związanych

z konkursem, a w szczególności w przypadku zwycięstwa,
3. podanie danych jest dobrowolne,
4. mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,
5. potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem konkursu.

…………………………………………………………………………… 



KARTA ZGŁOSZENIOWA 

(prosimy o wypełnienie drukowanymi literami) 

KONKURS artystyczny OSIEM BŁOGOSŁAWIEŃSTW 

7. Imię i nazwisko:

……………………………………………………………………………….. 

8. Klasa:

……………………………………………………………………………….. 

9. Szkoła (adres, e-mail, numer telefonu):

……………………………………………………………………………….. 

10. Nauczyciel:

……………………………………………………………………………….. 

11. Forma pracy:

……………………………………………………………………………….. 

12. Zgoda Rodzica/Opiekuna (data i podpis):

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie Osiem Błogosławieństw oraz na 
przetwarzanie przez organizatora konkursu (Zespól Szkół Katolickich w Dąbrowie Górniczej) na zasadach 
określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE mojego dziecka danych
osobowych w związku z udziałem w konkursie.

Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1. dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby konkursu,
2. dane osobowe mogą zostać opublikowane na stronie internetowej szkoły w celach związanych

z konkursem, a w szczególności w przypadku zwycięstwa,
3. podanie danych jest dobrowolne,
4. mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,
5. potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem konkursu.

…………………………………………………………………………… 




