
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



SIEDEM GRZECHÓW GŁÓWNYCH 
Ogólnopolski konkurs w kategoriach: malarstwo, poezja 

Konkurs ma charakter otwarty i jest nieodpłatny 
 

Organizator: 
Pałac Kultury Zagłębia, Plac Wolności 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza, www.palac.art.pl 

 
Współorganizatorzy: 
Bazylika NMP Królowej Anielskiej,  41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Królowej Jadwigi 17   
Wydział Katechetyczny Diecezji Sosnowieckiej, 41-214 Sosnowiec, ul. Gospodarcza 14 a  
Miejska Biblioteka Publiczna, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Kościuszki 25  
Patronat honorowy: 
Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza Zbigniew Podraza 
Biskup Diecezji Sosnowieckiej  ks. dr  Grzegorz Kaszak 
Patronat medialny: 
Polskie Radio Katowice, Radio eM 107,6 FM w Katowicach, Telewizja Kablowa Telpol,  
Tygodnik Katolicki Niedziela Sosnowiecka 
 

 
Zapraszamy do przedstawienia motywu siedmiu grzechów.  
 
Temat konkursu: siedem grzechów głównych, do których zaliczamy: pychę, chciwość, nieczystość, 
zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, gniew oraz lenistwo.  
Wywołując ten temat pragniemy za pomocą środków wypowiedzi artystycznej podjąć dyskusję na 
tematy: 
1. Co jest dla nas ważne, o co zbiegamy? 
2. Czego pożądamy, zazdrościmy? 
3. Czy umiemy wypoczywać, co robimy z naszą wolnością? 
4. Do czego zaprowadzić nas może lenistwo, nieumiarkowanie w jedzeniu (za dużo, za mało)? 
5. Jak dziś rozumiemy „nie zabijaj” (zabijanie słowem, zabijanie czasu wolnego, zabijanie zwierząt 

i ludzi)? 
6. Czy pycha to grzech, wada, zaleta? 
7. Co rozumiemy pod pojęciem grzechu? Jaka jest nasza moralność, co mówi nam współczesny 

świat?  
 

Problematyka grzechów głównych była wielokrotnie podejmowana przez wybitnych 
artystów. Odnajdziemy ją m.in.: 
– plastyka: w dziełach Hieronima Boscha, Pietera Breughela (starszego), Marca Chagalla;  
w reklamie lodów „Magnum” slogan Zgrzesz z Magnum siedem razy nawiązuje wprost 
do siedmiu grzechów głównych; 
– poezja: w wierszach Jacka Kaczmarskiego Wojna Postu z Karnawałem, w cyklu wierszy 
Jana Lechonia z tomu Srebrne i czarne;  
Temat ten często podejmują uczniowie szkół artystycznych realizując prace dyplomowe. 
 
Termin dostarczenia prac –  26.02.2016 r.,  ogłoszenie wyników – 03.03.2016 r. 
Uroczyste wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej – 18.03.2016 r. 
 

 
Konkurs malarski 
Techniki malarskie (malarstwo olejne, akwarelowe, temperowe, akrylowe, pastel, inne). 
Dopuszczalne jest łączenie i mieszanie technik (z rysunkiem, grafiką), pod warunkiem,  
że malarstwo będzie stanowiło ponad 50% płaszczyzny. 
Format i forma prac dowolna. Kategorie wiekowe: 6-8 lat, 9-14 lat, 15-25lat. 
Konkurs poetycki 
Kategorie wiekowe: 10-14 lat, 15-20 lat, dorośli. 
Uczestnik składa prace w 2 formach: papierowej (wydruk), zapisu na płycie CD  
(dla ułatwienia reprodukcji tekstu). Autor może przesłać maksymalnie 3 wiersze. 
 
Uwagi końcowe: 
W każdej kategorii konkursowej zostanie powołane przez organizatora jury składające się ze 
specjalistów. Na laureatów konkursu czekają nagrody rzeczowe. Ilość nagród i wyróżnień zależna 
jest od poziomu dostarczonych prac. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 
Uczestnicy dostarczają twórczość własną, która nie brała udziału w innych konkursach  
i nie była prezentowana. Nagrodzone i wyróżnione prace wezmą udział w 2 zbiorowych wystawach 
pokonkursowych. Laureaci zostaną zaproszeni do Radia Katowice i Radia eM w celu prezentacji 
dorobku twórczości.  
 
Rodzic/opiekun, pełnoletni uczestnik wyraża zgodę na bezpłatne, publiczne wykorzystanie przez 
organizatora i partnerów zgłoszonej pracy w celach promocyjnych: m.in.: w Internecie, w innych 
mediach, w materiałach wydawanych w druku i w formie elektronicznej, na wystawach. Organizator 
nabywa prawo do korzystania z pracy będącej przedmiotem konkursu zgodnie z ustawą o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), w szczególności do: 
utrwalania pracy na wszystkich nośnikach, trwałego lub czasowego utrwalania lub zwielokrotniania 
pracy w całości lub części, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym wprowadzenia do 
pamięci komputera oraz do czasowego lub trwałego utrwalania lub zwielokrotniania takich zapisów; 
nadawania za pośrednictwem satelity, sieci przewodowej, bezprzewodowej, w tym sieci Internet. 
Uczestnik (jego prawny opiekun) wyraża zgodę na publikowanie danych osobowych w ramach 
działań związanych z konkursem, podpisywanie prac imieniem i nazwiskiem, wiekiem autora, 
umieszczaniem niezbędnych danych osobowych w protokole i publiczne prezentowanie osiągnięć 
laureata, emitowanie wypowiedzi autora i jego twórczości w mediach. 
Nauczyciel, zgłaszając klasę do konkursu oświadcza, że zapoznał się z regulaminem konkursu  
i wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 
roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach 
wynikających z regulaminu konkursu oraz w celach marketingowych.  

 
Sposób przygotowania i dostarczenia prac określają załączniki – karta zgłoszenia: poezja, malarstwo. 
Prace należy składać siedzibie PKZ z dopiskiem „Siedem grzechów głównych” na adres: Pałac 
Kultury Zagłębia, Plac Wolności 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza. Przystąpienie do konkursu jest 
jednoznaczne z akceptacją założeń regulaminowych. Prace plastyczne można odebrać osobiście na 
koszt własny do miesiąca od zakończeniu wystawy pokonkursowej.  
 
Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej organizatora  
i partnerów. Osoba odpowiedzialna za realizację konkursu: Sylwia Nowak, starszy instruktor  
ds. plastyki i edukacji, mail: sylwia.nowak@palac.art.pl, tel. 606877785 

http://www.palac.art.pl/

