
Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Pomóż ocalić 
życie bezbronnemu” o nagrodę im. bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki 

17 edycji, ponad 26 tysięcy prac, uratowane dziecko 

Cel | Konkurs Pomóż ocalić życie bezbronnemu 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. 

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 | Na prace konkursowe czekamy do 31 stycznia 2022 r. Laureatów i osoby 
wyróżnione zaprosimy na uroczystą galę, gdzie pod koniec marca ogłosimy 
zwycięzców i wręczymy nagrody. Zwycięzcy zaprezentują swoje prace, spotkają się 
z artystami i poznają z innymi młodymi obrońcami życia człowieka. 

TRZY GRUPY WIEKOWE: 

SZKOŁA PODSTAWOWA KL. 4–6 
SZKOŁA PODSTAWOWA KL. 7–8 
SZKOŁA PONADPODSTAWOWA 

  



TRZY KATEGORIE ARTYSTYCZNE: 

LITERACKA: 

wiersz, opowiadanie, nowela, reportaż, gazetka szkolna… 

PLASTYCZNA: 

plakat, grafika, malarstwo, 
montaż, gablota szkolna 

i parafialna… 

MULTIMEDIALNA: 

strona internetowa, film, program radiowy, program multimedialny… 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NAGRODY RZECZOWE: 
SPRZĘT ELEKTRONICZNY, GRY PLANSZOWE, KSIĄŻKI  

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NAGRODY PIENIĘŻNE: 
I MIEJSCE – 1500 ZŁ, II MIEJSCE – 1200 ZŁ, III MIEJSCE – 900 ZŁ 

W KAŻDEJ KATEGORII 

REGULAMIN KONKURSU 

Chcesz wziąć udział w konkursie? ZAPRASZAMY! 

 Przeczytaj regulamin 
 Przygotuj pracę konkursową (literacką, plastyczną albo multimedialną). 
 Zarejestruj pracę elektronicznie, używając formularza dostępnego poniżej 
 Wydrukuj formularz będący potwierdzeniem elektronicznej rejestracji, 

który otrzymasz mailem. 
 Podpisz formularz i poproś o podpis rodziców (w przypadku uczestników 

niepełnoletnich) następnie wyślij go pocztą lub kurierem do naszego biura. 
Jeśli przygotowałaś/eś pracę plastyczną, wyślij ją razem z formularzem 
(prace literackie i multimedialne wgraj na serwer podczas rejestracji 
elektronicznej). Ostateczny termin nadsyłania prac: 31 stycznia 2022 r. 

 Sprawdź, czy wygrałaś/eś! Ogłoszenie wyników na www.pro-life.pl 
i Facebooku 28 lutego 2022 r. 

 Przyjedź do Częstochowy na Galę Finałową 19 marca 2022 r. 

 

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

