
 

  

Regulamin IX Festiwalu Pozytywnych Wartości 

im. bł. Marii Luizy Merkert  
 

 
 

„Nie traćmy odwagi i czyńmy wszystko 

 co w naszej mocy a resztę uzupełni Bóg”. 

                                                                              Bł. Matka Maria Luiza Merkert 

 

8 maja 2019 r. godz. 9:00 
 

Szkoła Podstawowa 

im. Bohaterów Westerplatte w Bieńkowicach 
   

 

Organizatorzy: Szkoła Podstawowa w Bieńkowicach 

                                               ul. Szkolna  47 – 451 Bieńkowice 

                                                         tel./fax 0324196278 

e-mail: pozytywnyfestiwal@gmail.com 

https://www.facebook.com/zsobienkowice 

 

Patronat honorowy: 

 

Ordynariusz Diecezji Opolskiej – ks. bp Andrzej Czaja 

Starosta Raciborski – Grzegorz Swoboda 

Wójt Gminy Krzyżanowice –  Grzegorz Utracki 

 

 

 

https://www.facebook.com/zsobienkowice


 

  

Patronat Medialny i Prasowy: 

 

Radio Opole SA.            Radio Doxa         Opolski Gość Niedzielny  

 

Współorganizatorzy wydarzenia: 

 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu 

Gmina Krzyżanowice  

Raciborskie Centrum Kultury     

Dom św. Karola w Kędzierzynie-Koźlu 

    A&M Home Instal Krzyżanowice  

Villa 106 w Pawłowie 

 

IX Festiwal Pozytywnych Wartości w Bieńkowicach jako konkurs 

ogólnopolski został wpisany do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i 

sportowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty lub inne 

podmioty działające na terenie szkoły.  

Jednocześnie Festiwal jest inicjatywą wpisaną w obchody XII Metropolitalnego 

święta Rodziny.  

Głównym celem tej inicjatywy o charakterze edukacyjno-artystycznym jest szeroko 

rozumiana promocja wartości humanistycznych i jednocześnie chrześcijańskich 

wśród dzieci (Przedszkole, Szkoła Podstawowa) i młodzieży (klasy gimnazjalne) oraz 

osób z niepełnosprawnością w oparciu o konkretne drogowskazy jakimi są ludzie 

święci i błogosławieni (Patroni Festiwalu). To właśnie oni poprzez codzienność, 

poprzez którą zostali zapamiętani aż do teraz, zdają się inspirować do twórczego 

działania. Jednocześnie każda edycja chce zahaczać o bieżące wydarzenia społeczne z 

życia Kościoła Katolickiego w Polsce oraz odnosić się do patrona aktualnego Roku 

Duszpasterskiego. 

 

 

 

 

 

 



 

  

Cele szczegółowe Festiwalu Pozytywnych Wartości: 

 

 przybliżenie dzieciom i młodzieży historii życia Nyskiej Samarytanki Marii 

Luizy  Merkert, która może być drogowskazem dla nich na „tu i teraz“; 

 promowanie wartości uniwersalnych takich jak: pokój, wolność, miłość, 

zaufanie do Boga i drugiego człowieka, powszechne braterstwo, zrozumienie i 

szacunek dla ludzi ubogich i potrzebujących, jak również dostrzeganie piękna 

otaczającego nas świata, spełnianie swoich marzeń i podejmowanie wyzwań w 

duchu szacunku dla drugiego człowieka, jego życia, zdrowia, porozumienie bez 

przemocy; 

 festiwal ma być zatem wydarzeniem edukacyjnym otwierającym jego 

uczestników na wyżej wymienione wartości poprzez:  

✓ prezentację żywego dorobku artystycznego solistów oraz zespołów 

wokalnych, 

✓ popularyzację twórczości literackiej i plastycznej młodych ludzi, 

✓ popularyzację piosenek, które nawiązują do wyższych wartości moralnych 

i duchowych (radość, młodość, optymizm, pokój, dobro w sercu człowieka, 

troska o ludzi ubogich i potrzebujących, szacunek, otwartość, 

bezinteresowne poświęcenie w służbie dla drugiego człowieka, uczynki 

miłosierdzia względem bliźnich, wdzięczność, autentyczność, realizowanie 

marzeń dla siebie i dla innych ludzi),  

✓ wymianę pomysłów i doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu,  

gry na instrumentach, interpretacji piosenek przez dzieci i młodzież oraz 

rozpoznanie współczesnych kierunków muzycznych, 

✓ promowanie dziecięcej twórczości artystycznej, wyrażającej ponadczasowe 

wartości  w tym wartości chrześcijańskie, 

✓ stworzenie okazji do integracji osób niepełnosprawnych w środowisku 

szkolnym poprzez: 

- możliwość udziału w warsztatach edukacyjno-artystycznych, 

- rozbudzanie twórczej radości i świetnej zabawy z morałem, 

- rozbudzanie postawy uwielbienia Boga i ewangalizacja młodego pokolenia, 

- prezentowanie rękodzieła podopiecznych ośrodków pracujących twórczo  

z osobami z niepełnosprawnościami; 



 

  

✓ możliwość udziału młodych ludzi w spotkaniach indywidualnych z różnymi 

ciekawymi artystami, twórcami, którzy w swojej codziennej aktywności 

promują pozytywne wartości.  

 

2. Kategorie konkursowe: 

1. muzyczna, 

2. plastyczna, 

3. literacka 

 

KONKURS   MUZYCZNY 

Ogólnopolski Konkurs Muzyczny w ramach IX Festiwalu Pozytywnych Wartości jest 

związany z osobą patronki tegorocznej edycji – bł. Marią Luizą Merkert - i hasłem 

przewodnim Festiwalu : 
 

 

„Nie traćmy odwagi i czyńmy wszystko co w naszej mocy  

a resztę uzupełni Bóg”. 

 

Do udziału w konkursie muzycznym zapraszamy przedszkola, szkoły oraz ośrodki 

sprawujące opiekę nad  dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnościami.  

 

1. Grupy wiekowe: 

 dzieci w wieku przedszkolnym (przedszkole), 

 dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, 

 dzieci klas IV-VI szkoły podstawowej, 

 młodzież klas VII-VIII SP i klas III (oddział gimnazjalny), 

 osoby z niepełnosprawnościami. 

Jury dopuszcza udział dzieci z kilku grup wiekowych w jednym zespole wokalnym.  

O przyznależności do grupy wiekowej takiego zespołu będzie decydować przeważająca 

ilość uczestników w danym wieku, która kwalifikuje się do odpowiedniej kategorii.  
 

2. Warunki uczestnictwa w konkursie muzycznym: 

 W koncercie finałowym IX Festiwalu Pozytywnych Wartości, który odbędzie się 

08.05.2019 r., mogą wziąć udział soliści, lub zespoły wokalne z przedszkoli, szkół 

podstawowych, gimnazjów, placówek kształcenia specjalnego oraz innych 

ośrodków dla osób z niepełnosprawnościami  wyłonieni we wcześniejszych 

przesłuchaniach. 

 



 

  

 

Każda placówka może zgłosić wyłącznie jednego reprezentanta w każdej 

kategorii wiekowej: solistę lub zespół (wokalny, wokalno-

instrumentalny); 

 Prezentowane piosenki w języku polskim powinny nawiązywać do dorobku 

duchowego i intelektualnego bł. Matki Marii Luizy Merkert lub odwoływać się do 

chrześcijańskich wartości ponadczasowych, promowanych w poprzednich 

edycjach Festiwalu Pozytywnych Wartości (np.: szacunek dla ludzi ubogich, 

chorych i zagubionych w życiu, dziecięce umiłowanie świata, idea pokoju, miłości, 

wolności, nadziei, powszechnego braterstwa itd.); 

 Piosenki powinny być dostosowane do wieku i możliwości wokalno-

instrumentalnych wykonawców; 

 W tegorocznej edycji konkursu muzycznego będą brane pod uwagę wykonania 

utworów wokalnych z akompaniamentem własnym lub innego akompaniatora - 

nie dotyczy uczestników w kategorii wiekowej: przedszkole. 

 W przypadku zespołów wokalnych, i wokalno-instrumentalnych i chórów - dzieci               

i młodzież reprezentują daną placówkę i w tym przypadku dopuszcza się łączenie 

dzieci i młodzieży z różnych grup wiekowych. 

 

 Opiekunowie solistów oraz zespołów wokalnych proszeni są o ich wcześniejsze 

zgłoszenie - najpóźniej do 01.04.2019 r. drogą telefoniczną lub mailową zgodnie 

ze wzorem karty zgłoszenia (Załącznik nr 1 - Karta zgłoszenia do konkursu 

muzycznego IX FPW); 

Jury oceniać będzie: 

- muzykalność, 

- dobór repertuaru oraz akompaniamentu, 

- staranność wykonania (intonacja, interpretacja, dykcja), 

- ogólny wyraz artystyczny (kreatywność uczestników). 

 
2. Proponujemy następujące możliwości wykonania piosenek dla 

uczestników  

w następujących kategoriach: 

 

PRZEDSZKOLE 

a) występ solowy lub zespołu wokalnego - śpiew z własnym podkładem 

(półplaybackiem) zapisanym na płycie CD w formacie audio.  



 

  

Uwaga! Półplayback nie może zawierać ścieżki wokalnej, pochodzącej z 

oryginalnego nagrania, ani linii melodycznej. Prosimy aby sama płyta CD była 

opisana w następujący sposób: imię, nazwisko uczestnika konkursu lub nazwa 

zespołu, szkoła, kategoria wiekowa oraz tytuł piosenki, 

b) występ solowy lub występ zespołu wokalnego z akompaniamentem własnym 

lub innego akompaniatora lub a capella, 

c) występ solowy lub zespołu wokalnego przy akompaniamencie zespołu 

instrumentalnego. 

     

            SZKOŁA PODSTAWOWA 

(KLASY I-III, IV-VI, VII-VIII, 3 GIMNAZJUM),  

PLACÓWKI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 

a) występ solowy lub zespołu wokalnego z akompaniamentem własnym lub innego 

akompaniatora, 

b)  występ solowy lub zespołu wokalnego z zespołem akompaniującym 

(instrumentalnym).  

 

Uwaga! Preferowane bedą akompaniamenty własne lub osób 

bezpośrednio współpracujących z wykonawcami (nauczyciel prowadzący, 

opiekun). W przypadku gdy uczestnik ma trudności w tym zakresie 

istnieje możliwość skorzystania z pomocy akompaniatora zewnętrznego, 

po wsześniejszym przesłaniu prymki (linii melodycznej z tekstem w 

tonacji wykonywanej przez uczestnika w formacie plik.pdf na adres 

mailowy: marcello242@wp.pl 

 

4. Termin obowiązkowego przesłuchania: 

W terminie podanym jako przesłuchanie solistów i grup muzycznych odbędą 

się kwalifikacje osób, które wezmą udział w koncercie finałowym Festiwalu. Obecność 

na przesłuchaniu jest obowiązkowa. Przesłuchanie odbędzie się 05.04.2019 r. (piątek)  

o godzinie 10.00 w Szkole Podstawowej w Bieńkowicach.  

 

5. Kontakt z Moderatorem Konkursu: 

Wszelkich informacji dotyczących konkursu muzycznego udziela p. Marcin 

Jędorowicz, adres e-mail: lazarro@o2.pl, tel. 695371855. 

 

 

mailto:lazarro@o2.pl


 

  

KONKURS   PLASTYCZNY 

 

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny w ramach IX Festiwalu Pozytywnych Wartości jest 

związany z osobą patronki tegorocznej edycji – Marią Luizą Merkert - i hasłem 

przewodnim Festiwalu: 
 

„Nie traćmy odwagi i czyńmy co w naszej mocy a resztę uzupełni Bóg.” 
 

Do udziału w konkursie plastycznym zapraszamy uczniów przedszkoli, szkół 

podstawowych oraz podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych dla osób z 

niepełnosprawnością. 
 

1. Konkurs plastyczny obejmuje 4 kategorie: 
 

a) kategoria I: przedszkola 

 format wykonywanych prac: max. A4  

 temat: Jak wygląda, Twoim zdaniem, serce osoby pomagającej chorym? 

 Wytnij serce i ozdób.  

 technika: wyklejanka, wydzieranka. 

b) kategoria II: klasy I-IV szkoły podstawowe 

✓ format wykonywanych prac: A3 

 temat: „Najbardziej odważna osoba jaką znam“ 

(Na odwrocie pracy na karcie zgłoszenia prosimy o krótkie pisemne 

uzasadnienie swojego wyboru). 

✓ technika: pastele lub farby. 

b) kategoria  III: klasy V-VIII szkoły podstawowe i klasy 3 (Oddziały Gimnzjalne) 

✓ format wykonywanych prac:  A3 

✓ temat: „Scena z życia Błogosławionej Marii Luizy Merkert“ 

✓ technika: rysunek ołówkiem i/lub kredkami ołówkowymi. 

c)  kategoria  IV: osoby z niepełnosprawnościami 

✓ format wykonywanych prac: dowolny 

✓ temat: „Szczęśliwy, wiosenny dzień, który daje nam Bóg.“ 

✓ technika: dowolna. 
 

 

2. Warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym: 

 prace plastyczne we wszystkich kategoriach wiekowych powinny być wykonane 

samodzielnie, 



 

  

 ostateczny termin nadsyłania prac plastycznych do Szkoły Podstawowej  

w Bieńkowicach (p. Magdalena Lenort): 02.04.2019 r. 

 w każdej z kategorii wiekowej przewiduje się nagrodzone 3 miejsca, 

 wyniki konkursu plastycznego zostaną opublikowane na stronie internetowej 

Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Bieńkowicach oraz 

rozesłane do placówek biorących udział w konkursie drogą mailową (Protokół 

konkursu plastycznego) do 12.04.2019 r. 

 na odwrocie każdej pracy plastycznej należy nakleić wypełnioną kartę 

informacyjną o autorze pracy (Załącznik nr 2 - Karta zgłoszenia - konkurs 

plastyczny), 

 dla uczestników konkursu wymagana jest zgoda rodziców albo opiekunów 

(zamieszczona na karcie zgłoszenia),  

 laureaci konkursu plastycznego zostaną zaproszeni do aktywnego udziału w  

Festiwalu - twórczych warsztatach edukacyjno-artystycznych animowanych 

przez uczniów SP w Bieńkowicach oraz współorganizatorów i partnerów 

Festiwalu Pozytywnych Wartości 8 maja 2019 r. w przerwie gali koncertu 

finałowego, 

 zgłoszenia laureatów na warsztaty będzie przyjmować moderator konkursu 

plastycznego - p. Magdalena Lenort (magdalenkal@o2.pl), 

 wręczenie nagród odbędzie się w Szkole Podstawowej w Bieńkowicach 8 maja 

2019 r. w czasie uroczystej gali koncertu finałowego IX Festiwalu Pozytywnych 

Wartości.  
 

3. Kontakt  z Moderatorem Konkursu  

Wszelkich informacji dotyczących konkursu plastycznego udziela p. Magdalena 

Lenort, e-mail: magdalenkal@o2.pl, lub: pozytywnyfestiwal@gmail.com (z dopiskiem 

w temacie wiadomości: Konkurs plastyczny). 
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KONKURS   LITERACKI 

Ogólnopolski Konkurs Literacki w ramach IX Festiwalu Pozytywnych Wartości jest 

związany z osobą patrona tegorocznej edycji – bł. Marią Luizą Merkert - i hasłem 

przewodnim Festiwalu: 
 

„Nie traćmy odwagi i czyńmy wszystko co w naszej mocy a resztę uzupełni Bóg.” 

 

1. Konkurs literacki obejmuje 2 grupy: 

 

a) kategoria wiekowa I: klasy I-VI szkoła podstawowa 

✓    tematyka pracy: Postać Marii Luizy Merkert. 

✓    forma wypowiedzi: lapbook, 

✓    merytoryczna zawartość pracy: życiorys patronki Festiwalu, 

charakterystyka zgromadzenia sióstr elżbietanek, powiązania Marii Luizy 

Merkert z Nysą. 

 

c) kategoria wiekowa II i III: klasy IV-VIII szkoły podstawowej oraz 3 gimnazjum 

(prace zostają rozdzielone w kategoriach wiekowych (kl. IV-VI oraz kl. VII-VIII 

i 3 gimnazjum)  

✓   tematyka prac: 

  1. „Tolerancja na codzień“. 

              2. „Moje spotkanie z Marią Luizą Merkert“. 

✓    forma wypowiedzi: pamiętnik, opowiadanie, list, rozprawka, esej, reportaż 

literacki, 

✓    objętość pracy: minimum 1,5 strony A4, czcionka Times New Roman, 

rozmiar 12. 

2.        Warunki uczestnictwa: 

a) Prace literackie należy przesłać na adres: 

Szkoła Podstawowa w Bieńkowicach   ul. Szkolna 1, 47 – 451 Tworków 

b) Do prac dołączona powinna być karta zgłoszenia (Załącznik nr 3 - Karta zgłoszenia 

-  konkurs literacki), 

c) każda szkoła może przesłać jedynie po 3 prace w każdej kategorii wiekowej (tj. 

odrębnie lapbook, prace literackie  podziałem na klasy IV-VI oraz kl. VII-VIII i III 

gimnazjum), 



 

  

c) istnieje możliwość przesłania prac w formacie pdf lub word drogą elektroniczną na 

adres e-mail: pozytywnyfestiwal@gmail.com, 

d) prace powinny być pracami samodzielnymi, 

e)ostateczny termin nadsyłania prac do Szkoły Podstawowej w 

Bieńkowicach: 02.04.2019r. 

f) dla uczestników konkursu wymagana jest zgoda rodziców albo opiekunów 

(zamieszczona na karcie zgłoszenia). 

g) wyniki konkursu zostaną przesłane do szkół do 12.04.2019r. 

 

3. Kontakt  z Moderatorem Konkursu  

Wszelkich informacji dotyczących konkursu plastycznego udziela p. Izabela 

Glenc- Porwoł ,  e-mail: izabelahelena@interia.pl, lub: pozytywnyfestiwal@gmail.com 

(z dopiskiem w temacie wiadomości: Konkurs literacki). 

 

Kontakt z Organizatorem Festiwalu: 

Wszelkich informacji dotyczących spraw merytorycznych związanych z 

Konkursami i Warsztatmi udzielają moderatorzy konkursów oraz organizator IX 

FPW -  p. Marcin Jędorowicz, adres e-mail: lazarro@o2.pl, tel. 695371855. 
   

 

Ważne terminy w ramach IX Festiwalu Pozytywnych Wartości: 

 

01.04.2019 r. zgłoszenia solistów i grup muzycznych do eliminacji składane 

osobiście w sekretariacie szkoły, drogą telefoniczną lub mailową 

(zał.1.):  

  Szkoła Podstawowa w Bieńkowicach 

 ul. Szkolna 1, 47 – 451 Tworków. 

 e-mail: pozytywnyfestiwal@gmail.com, tel./fax. 

324196278 

  Marcin Jędorowicz, tel. 695 371 855, lazarro@o2.pl. 

05.04.2019 r. eliminacje, przesłuchania solistów i grup muzycznych, -  

Szkoła Podstawowa w Bieńkowicach (górny hol), I piętro,  

godz. 930 

mailto:pozytywnyfestiwal@gmail.com
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02.04.2019r. nadsyłanie drogą elektroniczną lub składanie prac literackich 

uczestników ogólnopolskiego konkursu literackiego do Szkoły 

Podstawowej w Bieńkowicach z załączoną z tyłu kartą 

informacyjną (zał. 3.) 

02.04.2019r. nadsyłanie lub składanie prac plastycznych uczestników 

ogólnopolskiego konkursu plastycznego do Szkoły Podstawowej w 

Bieńkowicach z załączoną z tyłu kartą informacyjną (zał. 2.) 

08.05.2019r. 

godz. 900 

rozpoczęcie Gali Koncertu IX Festiwalu Pozytywnych Wartości; 

Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej w Bieńkowicach. 

 

 

   

Nagrody: 

 Jury powołane przez organizatora przyzna nagrody w poszczególnych 

kategoriach konkursowych.  

 Dla wszystkich Uczestników IX Festiwalu Pozytywnych Wartości przewidziano 

atrakcje w postaci warsztatów (do wyboru, limitowana liczba osób 

w poszczególnych grupach), spotkań z interesującymi osobami oraz 

poczęstunek.  

 

Postanowienia końcowe: 

1. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga jury i organizator. 

2. Placówka zgłaszająca uczestników ponosi koszty przejazdu. 

3. W koncercie finałowym utwory muzyczne wykonują uczestnicy wyłonieni w 

drodze przesłuchań - eliminacji. 

4. Każdy wykonawca uczestniczy w Festiwalu ze swoim opiekunem. 

5. Organizator zapewnia profesjonalny sprzęt nagłaśniający (akustyk, 

nagłośnienie estradowe) oraz instrument klawiszowy i gitarę. 

6. Zgłoszenie uczestnika jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. 

 

Prosimy wszystkich o objęcie pamięcią modlitewną dzieła  

IX Festiwalu Pozytywnych Wartości 

 
 
 

 


