
 VIII POWIATOWY KONKURS 

        NA KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ 

 
 
 
Nadchodzi zima, a wraz z nią dobre wieści, bo znów zapraszamy Was do udziału w naszym konkursie. 
 
Zapraszamy dzieci i dorosłych z terenu powiatu goleniowskiego do udziału w konkursie plastycznym. 
Zadaniem jest wykonanie pracy plastycznej tematem nawiązującej do zwyczajów i tradycji świąt Bożego 
Narodzenia. 
W tym roku będzie trochę inaczej!  Postanowiliśmy bowiem umilić Wam proces twórczy i poprosić, 
abyście najpierw posłuchali „Przybieżeli do Betlejem”, czyli jednej z najbardziej popularnych polskich 
kolęd.  Postarajcie się, aby Wasze rysunki nawiązywały do jej tekstu i klimatu. 
 
 
Posłuchać jej można tutaj: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zPLk4O8STZ4 -  Arka Noego 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VoT8GLAWuck – Eleni 

 

 „Przybieżeli do Betlejem” to jedna z pięknych, dobrze wszystkim znanych polskich kolęd. Jej powstanie 
prawdopodobnie sięga początków XVII wieku. Obecnie podzielona jest na aż 8 zwrotek, jednak na prze-
strzeni lat jej kształt ulegał licznym zmianom. 

 
Przybieżeli do Betlejem pasterze, 
Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.  
Refren: Chwała na wysokości, chwała na wysokości,  
A pokój na ziemi.  
 
Oddawali swe ukłony w pokorze 
Tobie z serca ochotnego, o Boże! 
Refren: Chwała na wysokości...  
 
Anioł Pański sam ogłosił te dziwy,  
Których oni nie słyszeli, jak żywi. 
Refren: Chwała na wysokości...  

 

Dziwili się napowietrznej muzyce 

i myśleli, co to będzie za Dziecię? 

Refren: Chwała na wysokości ...  

 

Oto mu się wół i osioł kłaniają,  

Trzej królowie podarunki oddają.  

Refren: Chwała na wysokości...  
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I anieli gromadą pilnują. 

Panna czysta wraz z Józefem pilnują.  

Refren: Chwała na wysokości...  
 

Poznali Go Mesjaszem być prawym.  

Narodzonym dzisiaj Panem łaskawym.  

Refren: Chwała na wysokości...  

 

My go także Bogiem, Zbawcą już znamy  

I z całego serca wszystko kochamy.  

Refren: Chwała na wysokości... 

 

Pierwotnie kolęda była pozbawiona refrenu oraz posiadała inny podział na strofy. Również melodia mogła 
wielokrotnie ulegać zmianom. Ostateczne modyfikacje zakończyły się najprawdopodobniej w II połowie 
XIX wieku. Niestety, nie wiadomo, kto jest autorem zarówno tekstu kolędy, jak i melodii. Za autora słów 
uznawany jest Jan Żabczyc (ok. 1580-1629) – polski poeta i paremiograf, czyli specjalista zajmujący się 
zbieraniem i wyjaśnianiem przysłów. 

W liturgii Kościoła katolickiego kolędy wykonuje się od mszy (Pasterki) rozpoczynającej się o północy 24/25 
grudnia, do święta Chrztu Pańskiego (niedziela po 6 stycznia). W praktyce jednak tradycja chrześcijańska 
dopuszcza śpiewanie kolęd do Święta Ofiarowania Pańskiego, czyli do 2 lutego. 

W polskim dorobku kulturalnym zachowało się ponad 500 kolęd i pastorałek.   

Według tradycji chrześcijańskiej autorem pierwszej kolędy był św. Franciszek z Asyżu i była ona śpiewana 

w zorganizowanej przez niego szopce. 

Najstarsza polska kolęda to „Zdrow bądź, krolu anjelski” z 1424 roku. 

Najsłynniejszą kolędą jest „Cicha noc”. Po raz  pierwszy wykonano ją w 1818 roku w Austrii. Została 

przetłumaczona na ponad 300 języków. Znają ją i śpiewają w Boże Narodzenie dwa miliardy ludzi we 

wszystkich zakątkach naszego globu. 

 
 
 
W konkursie nagrodzimy 15 prac, a najlepsze ilustracje znajdą się na specjalnie przygotowanych 
świątecznych kartkach pocztowych. Każdy z Laureatów otrzyma komplet dwunastu kartek z autorskim 
rysunkiem oraz nagrodę rzeczową.   
 
 
 
Życzymy powodzenia, czekamy na Wasze prace oraz… pierwszy śnieg! 
 
 

 
 
    Organizatorzy 



REGULAMIN 
 
 
 
ORGANIZATOR: 
 
Goleniowski Dom Kultury, ul. Słowackiego 1, 72-100 Goleniów 
 
Współorganizator: Starostwo Powiatowe w Goleniowie 
 
 
TEMATYKA PRAC: 
 
W tym roku nasz konkurs niesie ważne i piękne przesłanie. Tematem jest bowiem to, co odkryjecie w 
tekście kolędy „Przybieżeli do Betlejem” 
W czasach, w których żyjemy szczególnie ważne wydaje się w niej zadnie „ … a pokój na ziemi”. 
 
Przysłuchajcie się słowom, obudźcie w sobie ducha świąt i malujcie. Malując, wysyłajcie światu dobrą 
energię i życzenie pokoju na ziemi, którego tak bardzo potrzebuje! 
 
 
KATEGORIE WIEKOWE: 
 

• kategoria wiekowa 4 - 6 lat 
• kategoria wiekowa: 7 - 9 lat 
• kategoria wiekowa: 10 - 13 lat 
• kategoria wiekowa: 14 - 17 lat 
• kategoria wiekowa: dorośli 

 
 
 
ZASADY UDZIAŁU: 
 
Konkurs skierowany jest do szkół, przedszkoli, domów kultury, świetlic i innych instytucji edukacyjno – 
kulturalnych, jak również do uczestników indywidualnych – zarówno dzieci jak i dorosłych. 
 
Wiek uczestników: od 4 lat 
 
Format prac: A3 lub A4 
 
Oczekujemy prac mających docelowo stanowić awers kartki pocztowej. Prosimy nie składać ich na pół, nie 
dodawać napisów.   
 
 
Technika: malarstwo, rysunek, grafika, haft, techniki mieszane płaskie, kolaż  (bez użycia materiałów, które 
wystają ponad powierzchnię kartki (np. kasza, wata, piankowe gwiazdki, koraliki itp.) 
 
 



Prace w oryginałach wraz z kartą zgłoszenia należy dostarczyć do siedziby Organizatora 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 listopada 2022 r. 

 
Goleniowski Dom Kultury 
ul. Słowackiego 1 
72-100 Goleniów  godz. 8 – 16 
 
lub 
 
Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej 
(Brama Wolińska)    godz. 10 – 17 

 
• Prace przesłane na konkurs muszą być pracami samodzielnymi i indywidualnymi; 

 
 
OCENA PRAC: 
 
Nadesłane prace zostaną ocenione przez jury według następujących kryteriów: 

              
• samodzielność wykonania, zgodność z tematem 
• poziom artystyczny wykonanej pracy, 
• oryginalność, pomysłowość, wkład pracy, estetyka wykonania, 

 
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.gdk.goleniow.pl do dn. 30.11.2022 r. 
Decyzje jurorów oceniających prace są nieodwołalne. 
 
NAGRODY: 
 
Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie i zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród 
podczas Festynu Mikołajkowego na Plantach w dniu 6 grudnia 2022 r. 
Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe oraz komplet dwunastu kartek świątecznych z autorską ilustracją. 
Fundatorem nagród w kategorii - Dorośli -  jest Starostwo Powiatowe w Goleniowie. 
 
PRAWA ORGANIZATORA: 
 
Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością Organizatora, który zastrzega sobie 
prawo do ich publikacji i ewentualnych zmian dla potrzeb druku. Organizator zastrzega sobie prawo do 
zmian w Regulaminie. 
Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na publikację pracy konkursowej oraz danych ( imię, 
nazwisko, wiek, miejscowość) Laureata w mediach społecznościowych, prasie i stronach internetowych. 
 
KONTAKT DO ORGANIZATORA: 
Goleniowski Dom Kultury 
ul. Słowackiego 1 
72-100 Goleniów 
tel./fax 91 418 26 88 
 
Koordynator konkursu: Anna Obszyńska 
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