
 O, wybudujcie domy, o, nazwijcie wreszcie 

Polskę – Polską, nie krzywdą, a miłość – miłością.  

Krzysztof Kamil Baczyński, Polacy, 23.12 1942 r. 

 

 

KONKURS POD HASŁEM   

 

Kto zmaga się ze światem, zginąć musi w czasie, 

by żyć w wieczności… 
                                                          S. Żeromski 

 

 

 

CELE KONKURSU 

1. Popularyzacja twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.  

2. Utrwalanie uczuć patriotycznych.  

3. Rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie.  

4. Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród uczniów.  

5. Promowanie młodych talentów.  

 

 

Formuła Konkursu obejmuje:  

 konkurs na prezentację multimedialną lub film o Krzysztofie Kamilu 

Baczyńskim i pokoleniu Kolumbów, 

 konkurs plastyczny - plastyczna interpretacja wybranego wiersza K. K. 

Baczyńskiego (format prac A3, technika wykonania pracy jest dowolna).  

 konkurs poetycki  - wiersz podejmujący temat zmagań człowieka 

z problemami współczesnego świata. 

 

 

 



Regulamin konkursu  

I. Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Uczestnikiem konkursu może być młodzież Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 

w Rzeszowie 

2. Oddane prace muszą stanowić od początku do końca oryginalną twórczość osoby biorącej 

udział w konkursie.   

3. Pracami konkursowymi nie mogą być wiersze, prezentacje, prace plastyczne, 

które w jakiejkolwiek formie, w którymkolwiek z mediów były dotychczas już 

publikowane.  

II. Zasady konkursu 

1. Każdy uczestnik może złożyć tylko jeden wiersz, jedną pracę plastyczną, jeden film 

czy prezentację multimedialną. Nie dopuszcza się prac zespołowych.  

2. Prace należy dostarczyć do 18 grudnia 2015 r. do pań: mgr Nataszy Prokop lub mgr Marty 

Zagórskiej. 

 

III. Nagrody i wyniki 

1. Oceny prac dokona specjalne jury powołane przez Dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 2 w Rzeszowie. 

2. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.  

3. Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).  
4. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród/dyplomów nastąpi podczas 

uroczystości z okazji Dnia Patrona Szkoły w styczniu 2016 r.  

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone również na stronie internetowej szkoły. 

6. Laureaci otrzymają nagrody w postaci kart podarunkowych do empiku. Podział nagród 

zależy od jury.  

 

 

IV. Publikacja prac 

 

Wybrane przez jury prace umieszczone zostaną na wystawie, którą będzie można obejrzeć 

podczas XIII edycji Konkursu Recytatorskiego i Poezji Śpiewanej im. K.K.Baczyńskiego. Konkurs 

odbędzie się w kwietniu 2016 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Rzeszowie. 

V.  Postanowienia końcowe 

   Oddając pracę, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte 

w niniejszym Regulaminie oraz  wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych do celów 

konkursu, mając jednocześnie prawo wglądu do nich i ich poprawiania. 

 

Organizatorki konkursu: mgr Natasza Prokop, mgr Marta Zagórska 


