
Prace autorskie prosimy wraz 
z arkuszem zgłoszeniowym przesyłać 
pod adresem: 

Polskie Stowarzyszenie 
Obrońców Życia Człowieka,  
ul. Krowoderska 24/1,  
31-142 Kraków. 

Ogłoszenie wyników konkursu 
wraz z prezentacją prac i uroczyste 
przyznanie nagród nastąpi 22 marca 
2014 r. na Jasnej Górze, podczas 
Pielgrzymki Obrońców Życia.

O wynikach konkursu poinformu-
jemy laureatów listownie.

Wyniki zostaną także podane  
na naszej witrynie internetowej:  
www.pro-life.pl 

Za zajęcie I, II, III miejsca w każ-
dej z kategorii przewidziano nagrody: 

Miejsce I – 1500 zł, 
Miejsce II – 1200 zł, 
Miejsce III – 900 zł
Dodatkowymi wyróżnieniami dla 

autorów najciekawszych prac będą 
publikacje w wydawnictwach pro-life.

Fundatorem naród są: Polskie 
Stowarzyszenie Obrońców Życia 
Człowieka i Stowarzyszenie „Nasza 
Przyszłość”, wydawca Dwutygodni-
ka Młodzieży Katolickiej „Droga”. 
W konkursie mogą także brać 
udział prace już publikowane 
lecz nie wcześniej niż przed 
30 września 2012 roku.

X edycja Konkursu
o nagrodę im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki  
dla młodzieży w wieku od 14 do 19 lat

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, zajmujące się działalno-
ścią pro-life – obroną życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci, ogła-
sza konkurs na dzieło związane z obroną życia człowieka. Konkurs pod hasłem:

 ZOstanIe rOZstrZygnIęty W III KategOrIaCh

• literackiej: wiersz, opowiadanie, nowela, reportaż; 
• plastycznej: plakat, grafika, malarstwo, fotografia, montaż, gablota szkolna i parafialna; 
• multimedialnej: strona internetowa, film video, program radiowy, komputerowy program multimedialny;
• autorzy zgłaszanych do konkursu prac wyrażają zgodę na ich niekomercyjne upowszechnianie przez 

organizatora konkursu.

Tytuł pracy: 

Praca z kategorii: 

Imię i nazwisko autora pracy: 

Kontakt do autora pracy, tel.:  e-mail: 

Adres autora pracy:  

Data i miejsce urodzenia: 

Imię i nazwisko nauczyciela/katechety (opiekuna pracy): 

Kontakt do opiekuna pracy, tel.:  e-mail: 

Nazwa i adres szkoły: 

Opinia opiekuna pracy: 

arkusz zgłoszeniowy do konkursu: Pomóż ocalić życie bezbronnemu

Pracę konkursową oraz arkusz zgłoszeniowy wraz z opinią opiekuna  
prosimy przesłać pod adresem: 
Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, ul. Krowoderska 24/1, 31-142 Kraków. 
Autor oświadcza, że praca konkursowa jest wynikiem jego pracy twórczej. 

            podpis autora                                       podpis opiekuna pracy

Pomóż ocalić życie

bezbronnemu
UWaga!  

Termin nadsyłania prac mija 
15 lutego 2014 roku. 


