
KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
(GIMNAZJALNYCH), PONADPODSTAWOWYCH (PONADGIMNAZJALNYCH)I SZKÓŁ 
ARTYSTYCZNYCH ORAZ UCZESTNIKÓW PRACOWNI PLASTYCZNYCH DOMÓW 
KULTURY W CAŁEJ POLSCE 

 

         Adam Chmielowski (1845 – 1916) był utalentowanym artystą malarzem, studiował Sztuki 

Piękne w Warszawie, Paryżu oraz Monachium. W pełni sił twórczych, w wieku 42 lat, porzucił 

malarstwo, by oddać swoje siły pomocy ludziom bezdomnym – odnalazł dojrzały wymiar piękna 

i dobra w drugim człowieku. Jego humanizm był konkretny, realny: zakładał przytuliska, aby 

dźwigać człowieka z nędzy moralnej i materialnej, pomagał odzyskiwać ludziom godność. 

Patron Towarzystwa św. Brat Albert całym swoim życiem zaświadczył, że sztuka zaangażowana 

jest otwarta na drugiego człowieka, że idea wychowania poprzez sztukę uwrażliwia ludzi na 

cierpienie, rodzi tolerancję i chęć wyciągnięcia ręki do potrzebującego.  
 

        Realizacja tematu „Pomagając stajemy się lepsi“ jest sposobem na zaangażowane 

uczestnictwo w ideę niesienia pomocy potrzebującym, wedle myśli św. Brata Alberta: „Każdemu 

głodnemu dać jeść, bezdomnemu miejsce, a nagiemu odzież. Jak nie można dużo, to mało (...)“ 

Celem konkursu jest ukazanie form pomocy ludziom samotnym, zagubionym i uświadomienie 

dorastającemu pokoleniu, że obojętność to nieetyczna postawa wobec współbraci. 

 

W szóstej edycji konkursu chcielibyśmy również podkreślić i zwrócić uwagę na ogłoszony przez 

Papieża Franciszka Nadzwyczajny Rok Świętego Józefa Kaliskiego w narodowym sanktuarium 

św. Józefa w Kaliszu od 3 grudnia do 6 stycznia 2019 r. opiekuna Świętej Rodziny, który uznany 

jest za patronem chrześcijańskich małżeństw, rodzin oraz ludzi pracy. 

 

REGULAMIN KONKURSU: 
 

1. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, 

ponadpodstawowych (gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) oraz uczestników 

pracowni plastycznych domów kultury (wiek uczestników od 8 do 23 lat). 

2. Temat:  „Pomagając stajemy się lepsi“  
Oczekujemy prac ilustrujących w formie plakatu lub znaku graficznego (logo) szeroko 

rozumiane uczynki miłosierdzia XXI wieku dla drugiego człowieka.  

3. Dyscyplina plastyczna: prace malarskie, rysunkowe, grafika (dowolność w zakresie 

techniki: akwarela, gwasz, akryl, tempera, olej, ołówek, pastel, collage, tusz, linoryt, 

monotypia, frotage, grafika komputerowa, techniki mieszane)  
3. Format prac : dowolny, ale nieprzekraczający 50 X 70 cm  
4. Prace powinny być opisane czytelnie: imię i nazwisko autora (autorów), wiek , klasa, 

imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna, nazwa i dokładny adres szkoły/placówki 

wraz z telefonem, faxem i adresem mailowym, nazwa konkursu. Na kopercie z pracą 

prosimy umieścić dopisek: konkurs plastyczny. Do pracy należy obowiązkowo 

dołączyć oświadczenia rodziców lub pełnoletnich autorów na przetwarzanie danych 

osobowych dla celów konkursu wraz ze zgodą na ewentualne opublikowanie pracy 

(załączniki poniżej).  
6. Każda szkoła/placówka po wstępnej selekcji przesyła na konkurs nie więcej niż 10  

prac. Jury konkursu złożone z organizatorów i artystów plastyków oceni prace i 

przyzna nagrody oraz wyróżnienia. 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ta_Rodzina


7. Nadesłane na konkurs prace stają się własnością organizatora; nie przewiduje się 

zwrotów prac, również tych, które nie zakwalifikowały się do wystawy 

pokonkursowej.  
8. Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków jego organizatorów. 

Prace prosimy nadesłać w terminie do 10 czerwca 2018 r. (liczy się data 

dostarczenia pracy) na adres współorganizatora konkursu:  
Młodzieżowy Dom Kultury „Śródmieście”, Galeria Twórczości Plastycznej 

Młodych, 50 – 208 Wrocław, ul. Dubois 5,  
tel./fax 71 329 95 31; email: mdkwrsr@wp.pl ; www. mdksrodmiescie.wroc.pl.  

9. Wyniki konkursu umieszczone zostaną na stronie internetowej 

www.bratalbert.org w zakładce Konkursy dla dzieci i młodzieży do dnia 5 

września 2018 r. 

10. Wszyscy laureaci konkursu zostaną zaproszeni do Kalisza na uroczyste rozdanie 

nagród. Termin podany będzie na stronie internetowej do dnia 31 sierpnia 2018 

r.  
11. Wszystkie informacje dotyczące konkursu, terminu jego rozstrzygnięcia znajdują 

się na stronie internetowej www.bratalbert.org. 

 

Koordynatorem konkursu plastycznego jest:  

Galeria Twórczości Plastycznej Młodych działająca w MDK „Śródmieście”, 

Wrocław Dyr. Krzysztof Słupianek 
 

art. plast. Ewa Klara Kołakowska tel./fax 71 329 95 31; email: 

mdkwrsr@wp.pl,  
 

Dane kontaktowe głównego organizatora:  

Zarząd Główny Towarzystwa Pomocy im. św. 

Alberta Ul. Kołłątaja 26A, 50-007 Wrocław 
 

Tel. 71 344 37 35 

www.bratalbert.org 
 

osoba do kontaktu:   

Małgorzata Sieńczyk – Dyrektor Biura Towarzystwa we 

Wrocławiu, tel. 600-496-006, malgorzata.sienczyk@tpba.pl 
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