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XVI edycja konkursu dla młodzieży "Pomóż ocalić życie bezbronnemu". 
 

https://pro-life.pl/xvi-ogolnopolski-konkurs-dla-mlodziezy-pomoz-ocalic-zycie-bezbronnemu-o-
nagrode-im-bl-ks-jerzego-popieluszki/ 

 

 
W imieniu Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, organizatora corocznego 

konkursu dla młodzieży o nagrodę im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki 
ZAPRASZAMY UCZNIÓW DO WZIĘCIA W NIM UDZIAŁU. 

 
XVI edycja konkursu o nagrodę im. bł. księdza Jerzego Popiełuszki 

"Pomóż ocalić życie bezbronnemu" 
zostanie rozstrzygnięta  W TRZECH KATEGORIACH: 

 
* 

Literackiej: wiersz, opowiadanie, nowela, reportaż; 
* 

Plastycznej: plakat, grafika, malarstwo, montaż; 
* 

Multimedialnej: strona internetowa, film, program radiowy, program 
multimedialny. 

 
Cel | Konkurs Pomóż ocalić życie bezbronnemu to pogłębienie  wiedzy dotyczącej  wartości 
życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Zachęca młodzież do refleksji nad wartością 
życia i godnością człowieka. Rodzicom i wychowawcom daje konkretną informację o tym, co 
młode pokolenie myśli na tematy pro-life i jakich argumentów używa w swoich dyskusjach.   
 

Prace należy zgłaszać do dnia 15 grudnia 2019 r.                                                   
do p. Małgorzaty Cudny 

Wszystkie zgłoszone prace wraz z arkuszem zgłoszeniowym  zostaną przesłane na: 
XVI Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży 

„Pomóż ocalić życie bezbronnemu” 
o nagrodę im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki 

na adres: 
Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, ul. Krowoderska 24/1, 31–142 Kraków. 
 

 
NAGRODY W KAŻDEJ KATEGORII, W KAŻDYM Z DWÓCH PRZEDZIAŁÓW WIEKOWYCH                    

W KRAKOWIE : 
 

I miejsce – 1500 zł 
II miejsce – 1200 zł 
III miejsce – 900 zł 

 
Najciekawsze prace plastyczne publikowane są w wydawanym przez Organizatora  

kalendarzu ściennym "Za życiem":WWW.PRO-LIFE.PL/KALENDARZ http://www.droga.com.pl 
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Organizator upoważnia młodzież do wykorzystywania w pracach konkursowych fragmentów 

materiałów Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka (tekstów, zdjęć i filmów) 
zamieszczonych w serwisie internetowym: WWW.PRO-LIFE.PL http://www.pro-life.pl 

 
UWAGA!!! -  W PRACACH KONKURSOWYCH NIE NALEŻY ZAMIESZCZAĆ DRASTYCZNYCH 

ZDJĘĆ ANI OPISÓW. TAKIE PRACE BĘDĄ ODRZUCANE. 
 

 
Konkurs, który uratował dziecko | Nastolatki z Żelechowa nakręciły film konkursowy 
pt. Wzór. Jego bohaterami są skłóceni małżonkowie. Mąż jest żołnierzem i wyjeżdża na misję 
pokojową, zanim zdąży się dowiedzieć, ze jego żona jest w ciąży. Kilka tygodni później 
kobieta odkrywa, ze choruje na białaczkę i musi wybierać, która walka będzie priorytetowa – 
o nią czy o dziecko. Po tym jak film nastolatków trafił do Internetu, odezwała się do nich 
pewna mama z Białegostoku. Powiedziała, ze dzięki niemu nie zdecydowała się na aborcje. 
Tematyka | Wszystkie aktualne zagadnienia bioetyczne jak antykoncepcja, aborcja, „in vitro” 
czy eutanazja. Pro-life to także miłość, rodzina, adopcja. 
Formy | Ołówek, pastele, akwarele, farby olejne, wydzieranki, wyklejanki, prace 
przestrzenne, strony internetowe, prezentacje multimedialne, filmy, teksty piosenek, 
teledyski, gry komputerowe… Wszystko pro-life! 
Patron – bł. ks. Jerzy Popiełuszko | Nazywany „obrońcą kołyski”. Mówił, że „Zadaniem 
Kościoła jest nie tylko teoretyczne głoszenie świętości życia, prawa do życia nienarodzonych, 
lecz także praktyczna obrona tego prawa”. Pomagał finansowo i organizacyjnie samotnym 
matkom i młodym dziewczynom w ciąży. Przygotowywał paczki żywnościowe i wyprawki 
niemowlęce, rozdawał lekarstwa. Był duszpasterzem służby zdrowia. 
Terminy |  Laureaci i osoby wyróżnione zostaną zaproszone na uroczystą galę do Krakowa, 
gdzie 30 maja 2020 r. nastąpi ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród. Zwycięzcy 
zaprezentują swoje prace, spotkają się z artystami i poznają z innymi młodymi obrońcami 
życia człowieka. 
 
Wyniki konkursu w poprzednich lat można zobaczyć tutaj:  
https://pro-life.pl/xvi-ogolnopolski-konkurs-dla-mlodziezy-pomoz-ocalic-zycie-
bezbronnemu-o-nagrode-im-bl-ks-jerzego-popieluszki/ 
 
MOŻNA SKORZYSTAĆ Z PONIŻSZYCH POMOCY W PRZYGOTOWYWANIU PRAC  
Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie (Ps 139, 14) 
 
Materiały pomocnicze: 

1. Biblia - wyszukiwanie po frazach, np. życie (http://biblia.deon.pl/szukaj.php) 
2. Modlitwa - Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego (www.duchowa-adopcja.pl) 
3. Matka Boża z Guadalupe (Meksyk) - patronka dziecka 

poczętego (https://dlazycia.info/patronka-zycia-poczetego-z-guadalupe/) 
4. Jan Paweł 

II (http://duchsw.archidiecezja.wroc.pl/stara_strona/jan%20pawel/JAN%20PAWEL%
20II%20O%20POCZETYM%20ZYCIU.htm), Benedykt XVI, Franciszek  

5. Aplikacje - "Adoptuj życie" (http://www.adoptujzycie.pl) 
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6. Film - "Nieplanowane" (2019), "Doonby. Każdy jest kimś" (2013), "To Be Born" (2011) 
-  momentami trudne 
sceny (https://gloria.tv/video/WCvmvfen6gnq41EhmCucchvVS) a w nim „List od 
abortowanego dziecka”, autorstwa ks. Stephena 

7. Muzyka - YT, "Mamo pozwól mi żyć" (tekst - http://piosenkireligijne.pl/mamo-
pozwol-zyc/), "Pozwól mi żyć" Caelestica  

8. Postaci - Mary Wagner, Linda Gibbons, Stanisława Leszczyńska 
(https://pl.aleteia.org/2017/03/20/polozna-z-auschwitz-historia-kobiety-ktora-
uratowala-przed-smiercia-setki-noworodkow/) 

9. Organizacje - Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka (www.pro-life.pl)  
ZAWIERA WIELE ADEKWATNEJ DO TEMATU WIEDZY  Bractwo Małych Stópek 
(https://dlazycia.info) 

10. Skutki aborcji (fizyczne, psychiczne, duchowe)  
(http://www.pomoc.lichen.pl/index.php?kategorie=37&sekcja=59&strony=157; 
https://milujciesie.org.pl/grzech-aborcji.html; http://www.fronda.pl/a/zabilam-
dziecko-zabilam-siebie,13161.html) 

11.  Syndrom poaborcyjny - jak wyjść (https://milujciesie.org.pl/syndrom-postaborcyjny-
cztery-kroki-do-wyzwolenia.html) 

12. Zdjęcia (wyszukiwarki internetowe) 

O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani telefonicznie  lub mailowo.  
 

Z wybranymi, nagrodzonymi pracami można zapoznać się pod adresem: 
WWW.PRO-LIFE.PL/KONKURS http://www.pro-life.pl/konkurs 

 
Fundatorami nagród / patronami medialnymi konkursu są m.in.: 

Miesięcznik "Droga do Bierzmowania" WWW.DROGA.COM.PL http://www.droga.com.pl 
oraz Miesięcznik Nauczycieli i Wychowawców Katolickich "Wychowawca" 

WWW.WYCHOWAWCA.PL  http://www.wychowawca.pl 

 
                                                                                                                            Główny Organizator 

_Wojciech Zięba_ 
prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka 

 
 
 
 
Do pobrania regulamin XVI edycji konkursu „Pomóż ocalić życie bezbronnemu” 2020 
https://pro-life.pl/wp-content/uploads/2019/09/regulamin-xvi-konkursu-pomoz-ocalic-
zycie-bezbronnemu-2020-05-09-2019.pdf 
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