
REGULAMIN KONKURSU 

ARTYSTYCZNEGO 

BLIŻEJ NORWIDA 2021  
 

PLASTYCZNA INTERPRETACJA UTWORU  

CYPRIANA KAMILA NORWIDA 

  
 
 

1. Każdy uczestnik składa do nauczycieli polonistów lub organizatorów 

pracę inspirowaną wybranym utworem C. K. Norwida (technika 

dowolna: rysunek, akwarela, grafika, kolaż itp.). 

2. Prace mogą być wykonane jedynie na trwałym papierze o formacie A4 

lub A3. 

3. Ocenie będą podlegać: oryginalność, samodzielność oraz twórcze 

podejście do tematu. 

5. Przekazane prace staną się własnością organizatorów i nie będą 

zwracane. 

6. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wykorzystania 

nadsyłanych materiałów w celach edukacyjnych. 

7. Każda praca musi być opatrzona trwale przymocowaną na odwrocie 

kartą informacyjną wg wzoru: 
 
 

Imię i nazwisko 

uczestnika, klasa 
Imię i nazwisko 

nauczyciela lub 

opiekuna 

Tytuł interpretowanego 

utworu 
Tytuł i technika pracy 

 
 
 
 

   

                                                                                                                       
Termin składania prac: do 13. 10. 2021 r. 

Organizatorzy: 
 

Sylwia Kochanowska 

Łukasz Wiśniewski 



 

REGULAMIN KONKURSU 

ARTYSTYCZNEGO 

BLIŻEJ NORWIDA 2021 
 

MULTIMEDIALNA PREZENTACJA LUB KLIP 

DOTYCZĄCY ŻYCIA I TWÓRCZOŚCI CYPRIANA 

KAMILA NORWIDA 

  

 
 

1. Każdy uczestnik składa do nauczycieli polonistów lub organizatorów 

konkursu  prezentację multimedialną lub klip własnego autorstwa, 

zapisane na nośniku CD. 

2. Ocenie będą podlegać: oryginalność, samodzielność oraz twórcze 

podejście do tematu. 

4. Przekazane prace staną się własnością organizatorów i nie będą 

zwracane. 

5. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wykorzystania 

nadsyłanych materiałów w celach edukacyjnych. 

6. Każda praca musi być opatrzona trwale przymocowaną na odwrocie 

kartą informacyjną wg wzoru: 
 

Imię i nazwisko 

uczestnika, klasa 

Imię i nazwisko 

nauczyciela lub 

opiekuna 

Tytuł interpretowanego 

utworu 

Tytuł i technika pracy 

 
 
 
 

   

 

Termin składania prac: do 13. 10. 2021 r.  
Organizatorzy: 

 

Sylwia Kochanowska 

                                                                                                     Łukasz Wiśniewski 



 

REGULAMIN KONKURSU 

ARTYSTYCZNEGO 

BLIŻEJ NORWIDA 2021 
 

FOTOGRAFIA – ILUSTRACJA UTWORU  

CYPRIANA KAMILA NORWIDA  

 
 

1. Każdy uczestnik składa fotografię własnego autorstwa do nauczycieli 

polonistów lub organizatorów konkursu. Fotografia powinna być na 

papierze fotograficznym o wymiarach min. 15x21 cm. 

2. Ocenie będą podlegać: oryginalność, samodzielność oraz twórcze 

podejście do tematu. 

4. Przekazane prace staną się własnością organizatorów i nie będą 

zwracane. 

5. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wykorzystania 

przekazanych materiałów w celach edukacyjnych. 

6. Każda praca musi być opatrzona trwale przymocowaną na odwrocie 

kartą informacyjną wg wzoru: 
 
 

Imię i nazwisko 

uczestnika, klasa 
Imię i nazwisko 

nauczyciela lub 

opiekuna 

Tytuł interpretowanego 

utworu 
Tytuł i technika pracy 

 
 
 
 

   

 

Termin składania prac: do 13. 10. 2021 r. 

Organizatorzy: 
 

Sylwia Kochanowska 

Łukasz Wiśniewski 
 
 



KONKURS ARTYSTYCZNY 

BLIŻEJ NORWIDA 2021 
 

Gdy za oknem aura bura, 

Ty pod koc chcesz dać wnet nura. 

Wiedz, że konkurs się szykuje, 

Nudę wyeliminuje. 
 

Klip swój nagraj lub zrób zdjęcie. 

Co?! Plastyczne masz zacięcie? 

Regulamin weź pod lupę 

I wejdź w kreatywnych grupę! 
 

Czytaj wiersze, stwórz swe dzieło, 

Żeby mowę nam odjęło. 

Cyprian Kamil dumny będzie, 

Twórczość jego dotrze wszędzie! 
 
 

 
 


